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Abstract 
 
Eskilstuna kommun har vid ett par ombyggnationer i staden inspirerats av ett nytt koncept. 
Tanken med konceptet är att alla trafikanter ska samsas på samma yta utan någon uppdelning 
med skiljelinjer, skyltar eller avvikande beläggning.  
 
Syftet med det här arbetet är att ta reda på hur dessa ytor fungerar och hur förändringen har 
emottagits av trafikanterna. För att undersöka detta har observationer och en 
enkätundersökning genomförts. Resultatet från båda undersökningarna har sedan jämförts mot 
kommunens plan och vision samt litteratur med liknande fall. Det slutliga resultatet kommer 
att presenteras för kommunen för att hjälpa dem arbeta vidare med att göra Eskilstuna till en 
mer attraktiv stad.  
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Förord 
 
Vi riktar ett stort tack till Eskilstuna kommun för att de ger studenter chansen att utvecklas 
genom att arbeta med verkliga problem. Det har gett oss mycket att få arbeta tillsammans med 
er på plats. Vår första chans i arbetslivet har gett oss aptit på mer. Vi tackar särskilt vår 
externa handledare Petter Skarin som under hela processen stöttat och kommit med tips och 
idéer.  
 
Vi tackar också Runa Nordin och Tommy Thörnqvist som ställt upp med sin tid för att hjälpa 
oss i rätt riktning vidare i arbetet.  
 
Utan vår interna handledare och examinator Thomas Manbo hade arbetet aldrig kunnat startas 
upp så effektivt som det gjorde. Kravet på tidplan och en strukturerad projektplan gjorde att 
arbetet kunde färdigställas i tid.  
 
Ett stort tack till alla som ställde upp på intervjun och i enkätundersökningen. Utan er hade 
det inte blivit något arbete.  
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1 Summary  
 
This assignment has been done in collaboration with Eskilstuna council. This was established 
when the council was looking for students to help them examine some specific questions and 
the students wanting to work with a real life scenario in the community, away from the 
school. This also enabled a third party (the council) to benefit from the outcome of this 
assignment. Working with the council meant that there were more aspects to take into 
consideration but also that there were more people with interest in this project. 
 
The matter that was looked at was the redevelopment of two public areas in Eskilstuna where 
the concept “shared space” had been implemented. The reason for the reconstruction was to 
make the city centre more easily accessible but also to improve the road safety. Eskilstuna 
council is aiming to create a more esthetically pleasing town and a safe place for its citizens to 
live in. 
 
The group looked at how these two public areas were working, the public’s conception of the 
areas and also looked at any possible improvements that could be made. 
To enable us to get the answer to these questions we did observations of the area and studied 
questionnaires completed by the people in the community. The first observation was done in 
February when the weather was cold and ground covered in snow. Due to the weather 
conditions, and subsequently the level of traffic activity, a second observation was conducted 
in April to enable an accurate analysis and to compare the traffic activity and number of 
accidents between summer- and winter time. The questionnaires were completed in March. 
 
The conclusion was that the areas are working well with very few accidents or incidents the 
majority of the road users expressed feeling safer after the redevelopment which made the 
areas wider, more open and with more people present. Both areas studied could be improved 
with more greenery and increased number of benches. 
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2 Sammanfattning  
 
Detta examensarbete har utförts i samarbete med Eskilstuna kommun. Anledningen till det var 
att kommunen sökte studenter för att undersöka några frågeställningar och studenterna själva 
ville arbeta utanför skolan för att få en verklighetsförankring i arbetet. Fördelen med att arbeta 
utanför skolan var att resultatet är av nytta för en tredje part. Genom att samarbeta med 
Eskilstuna kommun fanns det fler aspekter och angreppspunkter som skulle tas hänsyn till 
men samtidigt fanns det fler som hade intresse av att arbetet genomfördes.  
 
Ämnesområdet som behandlades var ombyggnationen av två ytor i Eskilstuna kommun där 
delar av konceptet Shared space tillämpats. Anledningen till ombyggnationen var att öka 
tillgängligheten till stadens centrum och högre trafiksäkerhet. Kommunen strävar efter att 
skapa en mer attraktiv stad med mer rörelse där människor känner sig trygga. 
 
De specifika frågeställningar som skulle besvaras var hur ytorna fungerar, hur trafikanterna 
trivs i ytorna och hur ytorna kunde förbättras. Dessa frågor valdes att besvaras genom en 
observation i två steg och en enkätundersökning. Den första observationen genomfördes i 
februari och den andra i april. Samma observationsschema användes till båda för att resultaten 
skulle kunna jämföras i analysen. Anledningen till att göra två observationer var att i februari 
låg det snö på marken och det var mycket kallt och gruppen antog att trafikflödet i februari 
inte skulle motsvara trafikflödet under resten av året. Därför genomfördes ytterligare en 
observation i mitten av april för att kunna jämföra trafikflöden och antalet incidenter under 
sommarhalvåret och vinterhalvåret. Enkätundersökningen genomfördes utan några större 
svårigheter i mars. Båda undersökningarna blev av önskvärd storlek och omfattning. 
 
Gruppens slutsatser var att ytorna fungerar bra. Det förekommer mycket få incidenter och det 
aktiva samspelet fungerar, Majoriteten av trafikanterna som rör sig i ytorna säger även att de 
känner sig trygga då det efter ombyggnationen blivit öppnare, bredare och livligare. Det som 
skulle kunna förbättras på båda ytorna var mer grönska och mer bänkar.  
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3 Inledning 
 
Genom att planera den fysiska strukturen noga skapas det fysiska förutsättningar för en 
hållbar livsstil. Men bara för att förutsättningarna finns innebär det inte att den tänkta 
förändringen är given. För att lyckas främja ett nytt beteende krävs det oftast att den fysiska 
strukturen kombineras med andra styrmedel för att få den önskvärda effekten. Men genom att 
planera för nya beteenden förenklas det för människor att välja ett miljövänligt beteende 
(Boverket, Naturvårdsverket, 2000). 
 

3.1 Bakgrund 
 
Idén till examensarbetet grundar sig i att Eskilstuna kommun har arbetat med förändringar när 
de planerar och bygger nya gång- och cykelbanor. Kommunen vill nu veta hur förändringarna 
har tagits emot av de trafikanter som rör sig över ytorna. Förändringarna som kommunen har 
gjort innebär utelämnande av skilda områden för gång- och cykeltrafik genom att inte måla 
skiljelinjer eller lägga skilda beläggningar för de olika trafikanterna. Resultatet kommer att 
vara av vikt för kommunen i det fortsatta arbetet med att utforma kommunen mer attraktiv för 
trafikanterna oberoende på vilket sätt de väljer att färdas. De områden som kommer att 
undersökas är Rådhustorget och Nybrogatan som finns utpekade i figur 1 nedan. 
 
 

 
Figur 1. Bilden visar en karta över Eskilstuna stadskärna där Rådhustorget och Nybrogatan är utpekade 
(www.eniro.se). 
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3.2 Syfte 
 
Syftet med examensarbetet är att Eskilstuna kommun ska få klarhet om de förändringar som 
utförts i och med ombyggnationen av gång- och cykelbanor i kommunen är uppskattade eller 
inte. Förhoppningen är att kommunen ska kunna använda resultatet i sitt fortsatta arbete. 
 
Det andra syftet med examensarbetet är att studenterna självständigt ska kunna påbörja, 
planera, genomföra och avsluta arbetet endast med hjälp av en handledare. Examensarbetet är 
det sista som studenterna gör innan examen. 
 

3.3 Mål 
 
Det första målet med arbetet är att genom självständiga studier undersöka om förändringarna i 
Eskilstuna kommun fungerar som planerat. 
 
Det andra målet innebär att med ett avslutat och godkänt examensarbete kommer båda 
studenterna att kunna ta ut en civilingenjörsexamen. 
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3.4 Frågeställningar 
 
Frågeställningarna till arbetet har tagits fram i samförstånd mellan studenterna, kommunen 
och examinatorn. Detta för att resultatet av arbetet ska bli givande för alla parter.  
 
 
Hur fungerar ytorna? 
Hur trivs trafikanterna med ytorna? 
Finns det något som skulle kunna förbättra ytorna? 
 

3.5 Avgränsningar 
 
I arbetet kommer inga ekonomiska aspekter att tas upp. Det kommer inte heller att undersökas 
särskilt med avseende på den fysiska utformningen. Den fysiska utformningen kommer att 
beröras men det ligger inget fokus på detta.  
 

3.6 Definiering av frågeställningarna 
 
Innan arbetet med projektet kunde påbörjas var det av stor vikt att ringa in syfte, mål och 
frågeställningar. I och med att gruppen samarbetar med Eskilstuna kommun var syftet 
tämligen enkelt att definiera. Så var även målet då det i stora drag handlar om att färdigställa 
arbetet. Däremot var det svårare att identifiera frågeställningarna. Ämnesområdet för arbetet 
var tydligt redan från början, att det skulle handla om förändringarna som gjorts av cykel- och 
gångbanor. Genom att själva diskutera igenom vilka områden som intresserade oss mest 
kunde området minskas lite men det var fortfarande stort och ogripbart. Vid samtal med 
extern och intern handledare uppkom ett stort antal möjliga infallsvinklar och aspekter som 
kunde vara viktiga. Dock kvarstod problemet att kunna definiera frågeställningarna. Med 
förhoppningen om att mer kunskap i ämnet skulle tydliggöra vad som var viktigt påbörjades 
litteraturstudien. Risken att den litteratur som lästes inte skulle kunna användas till arbetet 
påverkade inte beslutet då det alltid är givande att lära i nya ämnen. I ett senare skede 
upptäcktes att delar av den litteratur som lästs in innan arbetet var definierat ändå kommit till 
användning tack vare nya infallsvinklar på olika frågeställningar. Trots litteraturinläsning 
kändes ämnet diffust och inga frågeställningar var klara varpå ett möte bokades med den 
externa handledaren för vägledning. Väl på plats diskuterades ämnet och ett tiotal 
infallsvinklar kom på tal men inget gjorde frågeställningarna tydligare. Gruppen gick då ut 
och besökte platserna för att få en tydligare bild av situationen. I samtalet bad gruppen om ett 
klargörande i vad som var deras syfte på kommunen. Handledaren uttryckte att det de ville 
veta var ”hur ytorna fungerar och hur trivs man med dem”. I och med de orden tydliggjordes 
frågeställningarna och arbetet kunde fortgå.  
 
Platserna som ska undersökas är Rådhustorget och Nybrogatan i Eskilstuna. Båda platserna 
har nyligen byggts om för att bli mer estetiskt tilltalande och mer trafiksäkra. Båda platserna 
fungerar också som infart till Eskilstuna centrum och är viktiga för tillgängligheten till 
stadskärnan. På Nybrogatan är biltrafik inte tillåten efter ombyggnationen utan bara gång- och 
cykeltrafik. Rådhustorget däremot ligger i anslutning till en väg och en parkering (se figur 2 
och 3). 
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Figur 2. Rådhustorget i riktning ut från centrum.               Figur 3. Närbild på Rådhustorget.  
 
Rådhustorget är en ganska liten yta som rymmer många funktioner. Det finns en busshållplats, 
den leder in på parkering, det är en korsning och det finns bänkar att ta igen sig på. Det som 
ska undersökas i studien är hur samspelet fungerar mellan alla trafikanter och om samspelet 
påverkas av att trafikanterna kommer in på ytan från fyra riktningar.  
 

   
Figur 4. Nybrogatan i riktning ut från centrum.             Figur 5. Närbild på exempel på möblering av Nybrogatan. 
 
Nybrogatan är en stor rymlig yta avsedd för endast cykel- och gångtrafik. Den är möblerad 
med bänkar och belysning som är placerade något till vänster (se figur 4) vilket ger ett 
område, delvis är under tak, som är lite trängre och ett område till höger som är större och 
öppnare. Placeringen av ”möblerna” till vänster gör att den högra sidan är framkomlig även 
när uteserveringarna är uppbyggda.  
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3.7 Disposition 
 
Rapporten är uppdelad i tre delar. I den första delen, inledningen, kommer syftet, bakgrunden 
och metodval bland annat att presenteras. I den andra delen, tidigare forskning, kommer 
litteratur i ämnet samt information från en gruppintervju med Eskilstuna kommun att 
presenteras, detta fungerar som en utgångspunkt till studien. Under rubriken tidigare 
forskning finns många olika sorters litteratur behandlad allt från böcker till statistiska 
undersökningar för att ge en bred och objektiv bild av hur läget ser ut idag. I den sista delen 
kommer resultatet, analysen och diskussionen att presenteras. Där kommer alla data från 
studierna att behandlas och presenteras. Därefter kommer analyser att göras för att ge ett 
slutresultat som kan presenteras för Eskilstuna kommun.  
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3.8 Metod 
 
Innan arbetet kunde påbörjas diskuterade studenterna och handledaren, i samförstånd med 
Eskilstuna kommun, igenom ämne, område och inriktning. Därefter gjordes en tidplan, 
projektplan, avgränsningar, frågeställningar och arbetssättet bestämdes. För att kunna arbeta 
vidare krävdes en ingående litteraturstudie för att ge en stabil grund att stå på inför fortsatt 
arbete. Arbetet gick vidare med att observationer genomfördes och 102 enkäter gjordes för att 
få mer djupgående information och bakomliggande tankar till observerade beteenden. Alla 
data från studien analyserades utifrån litteraturen och resultatet presenteras i rapporten. 
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4 Metodval 
 
Gruppen valde att göra både en mer kvalitativ studie (enkäter) och en kvantitativ studie 
(observationer). Anledningen var att frågorna som skulle behandlas kunde besvaras genom 
båda sätten. Genom att använda båda typerna av studier kommer gruppen att både få 
kvantiteten och djupet till analyserna. Det bästa med den kvantitativa studien är att det blir ett 
stort antal svar och det finns möjlighet att skönja mönster i resultaten. Fördelen med 
kvalitativa studier är att svaren bli djupare och det finns möjlighet att be om förtydligande och 
fördjupning. Eftersom de två sätten belyser olika aspekter av frågeställningarna kan de 
komplettera varandra. 
 

4.1 Observationer 
 
Kvantitativ metod 
Observationer är ett sätt att studera människor där inget beror på vad människorna tänker eller 
säger att de gör utan ifrån deras handlingar. Observationen bygger på vad ögat kan se. Det 
finns två olika sorters observationer, deltagande observation som är både kvalitativ och 
kvantitativ och systematisk observation som bara är kvantitativ. Observation är ett mycket 
effektivt sätt att samla in data vilket gör att mycket stora mängder data kan åstadkommas på 
tämligen kort tid. Observationer innebär också att resultaten fås direkt utan att de tolkas eller 
berättas för forskaren. Denna form av studie kräver fältarbete och innebär att studenterna 
arbetar med empiriska data. Det är viktigt att komma ihåg att det som observeras skulle ha 
inträffat även utan observationen vilket är poängen med att observatören ”tittar in” i den 
naturliga miljön. Det är viktigt att vara diskret och att minimera sin inverkan på situationen 
för att inte påverka det scenario som skulle ha hänt om observatören inte varit där. Det kan 
verka svårt men genom att tänka på sin placering, undvika interaktion med miljön och försöka 
att stanna på platsen under lång tid så ska inverkan på situationen kunna minimeras. Riskerna 
som finns med att använda observationerna är att det kan bli för mycket förenklingar att 
studien missar viktiga aspekter. Även om observatören gör allt för att inte påverka är risken 
påtaglig att just detta ändå händer och resultaten inte speglar den verkliga situationen 
(Denscombe, 2000). 
 
Den metod som kommer att användas i detta arbete är den systematiska observationen med 
kvantitativa resultat. Anledningen till att denna metod valdes är att den på bästa sätt belyser 
vad som händer på de specifika ytorna. För att minimera vår inverkan på människornas 
beteende placerade vi oss så att vi inte skulle synas så mycket.  
 
Observationsschema 
En anledning till att använda observationsscheman (se bilaga 2) är att minska eller helt 
eliminera risken för variationer av tolkningar av samma beteende. Om schemat är tydligt och 
noggrant utformat kommer alla observatörer att titta efter samma beteende och se samma 
aktiviteter. Schemat hjälper också till att strukturera upp alla data på ett systematiskt sätt som 
gör de lättare att bearbeta. Det är viktigt att lägga ner tid på att utforma ett 
observationsschema som är relevant annars kommer resultaten inte att främja undersökningen 
överhuvudtaget. För att lyckas åstadkomma ett schema som är relevant kan det vara 
fördelaktigt att börja med en genomgång av litteratur i det tänkta ämnet för att hitta viktiga 
aspekter att peka på i schemat. Genom att läsa tidigare gjorda studier och rapporter kan 
studenterna få idéer till sin studie. 



 11

Det är av stor vikt att det beteende som ska observeras är öppet och tydligt och att det är 
påtagligt att forskaren snabbt, utan att tänka, kan föra in anteckningen i schemat.  
Det är viktigt att sträva efter att schemat ska innehålla alla tänkbara kategorier för att hela den 
tänkbara skalan av det som ska undersökas täcks in utan att schemat blir för stort och 
svårhanterligt (Denscombe, 2000).  
 
För att gruppen skulle minimera risken för att tolka samma beteende på olika sätt 
genomfördes de första observationerna gemensamt och när studenterna var samkörda 
placerade de sig på olika platser för att fortsätta observationerna på skilda håll. Genom att 
arbeta på skilda håll kunde mer data samlas in på kortare tid och arbetet blev mer effektivt. 
Syftet med observationerna är att identifiera trafikanternas beteende och hur de samspelar 
med varandra. På observationsschemat delades kategorierna upp i cyklister, fotgängare och 
övrigt och därefter underkategorierna opåverkad, tvär sväng och tvärnit. Vid observationerna 
antecknades först vilken trafikantkategori och sedan beteendet som uppvisades (se bilaga 2). 
Om trafikanten gjorde en manöver, som till exempel en tvär sväng, antecknades detta och 
även orsaken till incidenten.  
 

4.2 Enkäter 
 
Kvalitativ metod 
Enkäter, eller frågeformulär som de kan kallas, är ett tämligen enkelt sätt att samla in stora 
mängder med information till någorlunda låga kostnader både i faktiska pengar och i tid. Det 
finns två sätt att utföra enkätundersökningar, den ena är postundersökning när studenten 
skickar ut enkäterna till respondenterna och de fyller i och skickar tillbaka dem. Detta är ett 
tillvägagångssätt som eliminerar risken att studenten påverkar respondenten men 
sannolikheten för stora bortfall i svaren är hög. Den andra sortens enkätundersökning är den 
personliga, ansikte mot ansikte som är lite mer tidskrävande men som ofta ger ett mindre 
bortfall. Vid utformning av ett frågeformulär är det viktigt att låta det ta sin tid och inte stressa 
igenom arbetet. För ett bristfälligt utformat formulär ger oanvändbara data utan relevans för 
studien. Det är viktigt att enkäten är tydlig och snyggt utformad för att respondenterna ska ta 
studien på allvar och förstå vad som förväntas av dem. Enkäten får inte vara för lång då det 
avskräcker människor för att svara, det får inte finnas upprepande frågor då dessa tröttar ut 
respondenterna och det är viktigt att det finns plats att svara som man vill. Annars kan 
respondenten tvingas att kompromissa sina svar på grund av platsbrist. Frågorna får inte heller 
kunna reta upp eller irritera respondenterna. Enkäter kan antingen formuleras med fasta frågor 
eller med öppna frågor. De fasta frågorna är frågor av den sort som kan besvaras med ja och 
nej eller i en skala. Öppna frågor är av typen att respondenten får svara med egna ord. 
Fördelen med fasta frågor är att de ger enkla tydliga rådata som enkelt kan bearbetas. 
Fördelen med öppna frågor är att respondenten får möjlighet att beskriva bakomliggande 
tankar och attityder till det han tycker, men öppna frågor är mycket mer tidskrävande att 
bearbeta (Denscombe, 2000).  
 
Enkäter kommer i denna studie användas för att komplettera svaren från de tidigare gjorda 
observationerna. Tanken är att svaren från enkäterna ska kunna belysa orsakerna till 
människors beteende på de aktuella ytorna. Därför kommer majoriteten av frågorna att vara 
öppna frågor. 
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4.3 Genomförande 
 
Urval 
Till båda studierna används de tider som det kan antas att flödet av trafikanter är som störst 
för då är risken för incidenter som störst. De perioderna som valts är morgonrusningen när 
människor ska till sitt arbete, barn ska till skolan etc, lunchrusningen när alla ska äta lunch 
och göra ärenden och slutligen kvällsrusningen när alla är på väg hem. Under perioderna som 
valts kommer alla trafikanter som passerar ytan att registreras alternativt få svara på enkäten. 
 
Databearbetning 
Kvantitativa data är oftast lätta att bearbeta då de redan vid insamlingen är tämligen ordnade 
och bara behöver föras in i diagram eller tabeller vilket ger ett vetenskapligt intryck och är lätt 
att avläsa och kontrollera (Denscombe, 2000). 
 
Kvalitativa data handlar om människors tankar och attityder till sitt beteendemönster. Det som 
verkligen skiljer kvalitativa och kvantitativa data är insamlingssättet och att kvalitativa data 
kräver tolkning för att kunna användas. Ett exempel är att ett utdrag från en intervju inte kan 
presenteras utan att kommenteras. Det är först när det har kommenterats som det har 
analyserats och bidrar till forskningen (Denscombe, 2000). 
 
Validitet och reliabilitet 
Validitet handlar om att studien och alla data är korrekta och huruvida de verkligen är en 
reflektion av sanningen och verkligheten. Validitet handlar också om att metoden är lämplig 
och att den kommer att ge relevanta och sanna svar samt att analysen med tillhörande 
reflektion sträcker sig över allt material och att det inte har gjorts för stora generaliseringar 
eller förenklingar. Det som avses är att metoden och alla data ska vara korrekta, sanna och 
exakta (Denscombe, 2000). 
 
För att äktheten ska vara så stor som möjligt arbetar gruppen med att använda primärkällor i 
största möjliga mån. För att öka sin kunskap om observationer och enkäter har litteratur läst in 
och råd och vägledning från människor kunniga i ämnet har inhämtats. 
 
Reliabiliteten handlar om att det ska kunna gå att upprepa studien och få samma resultat. Det 
är aldrig helt säkert när det handlar om kvalitativa studier, inte heller är det helt säkert att 
observationerna kommer att vara exakt detsamma då människors beteende kan ändras med 
ändrade omständigheter(Denscombe, 2000). 
 
Det finns omständigheter som kan ha påverkat tillförlitligheten i studien då forskarna i arbetet 
är ovana vid arbetssätten observation och enkätstudier. Under observationen finns risk för att 
beteenden har tolkats olika av de olika forskarna. De kan också ha påverkat människors 
beteende genom sin närvaro på platsen som ovana observatörer. Något som kan ha påverkat 
hur många människor som rörde sig på den platsen som observerades är att det längre ner på 
gatan, ca 150 m bort, fanns ett vägarbete vid tiden för undersökningen. Det kan ha gjort att 
människor valde att gå på den andra sidan för att det var lättare att ta sig över gatan där. Vid 
ett av tillfällena för observationen så fälldes träd i närheten av den platsen som observerades 
vilket också kan ha påverkat antalet människor som valde att ta vägen förbi trädfällningen. I 
enkätundersökningen så kan stress påverkat människor och deras vilja att besvara enkäten. 
Enkäten kan också innehålla brister då forskarna inte har någon rutin i att formulera dessa. 
För att minimera risken för bristfälligt material så har utomstående lärare med kunskap i 
området korrekturläst. 
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Forskningsetik 
 
Alla studier i arbetet kommer att genomföras i enlighet med de forskningsetiska 
ställningstaganden som finns. 
 
Informationskravet 
Informationskravet innebär att alla som deltar i studien ska veta att deras medverkan är 
frivillig. Det är forskarens uppgift att informera respondenterna att de när som helst kan 
avbryta utfrågningen samt vad studien ska komma att användas till. Detta beaktades genom 
att forskarna muntligt informerade respondenterna om varför studien utfördes, vad den skulle 
användas till och vilka rättigheter respondenterna hade. 
 
Samtyckeskravet 
Detta krav beaktades genom att alla som deltog i studien blev tillfrågade om de kunde tänka 
sig att delta och fick själv bestämma om de ville delta utan påtryckningar från forskarna. 
Eftersom alla som deltog i studien var över 18 år fanns ingen anledning till förfrågningar till 
målsman eller informationsbrev hem. 
 
Konfidentialitetskravet 
Kravet innebär att alla som deltar i studien kommer att hållas anonyma och att de inte behöver 
skriva under med sitt namn eller liknande. Det kommer inte att finnas några referenslistor 
eller dokument som kan visa vem som har deltagit i studien.  
 
Nyttjandekravet 
För att följa detta krav informerades alla deltagare om att endast studenterna är aktiva i 
studien och endast de kommer att ha tillgång till alla data. Materialet kommer inte att säljas, 
lånas ut eller användas av några andra än oss.  
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5 Tidigare forskning 
 
I den här delen av arbetet kommer tidigare forskning att presenteras. Under rubriken 
”Personliga kontakter” presenteras information från en gruppintervju som genomfördes på 
Eskilstuna kommun med respondenter kunniga i ämnet. De svarade på fem frågor och 
berättade vad de visste och kom ihåg från planeringen av förändringarna på Nybrogatan och 
Rådhustorget. Under rubriken litteratur finns en sammanfattning av litteratur i ämnet som 
speglar flera aspekter av området. 
 

5.1 Personliga kontakter 
 
Varför ville Eskilstuna kommun förändra det som redan fanns? 
Historiskt sett har det varit en filosofi att dela upp alla trafikslag. Ända sedan 60-talet, när 
antalet bilar ökade mycket, har man delat upp alla trafikanter på sina egna banor. Det har 
alltid varit uppdelat så att bilar äger gatorna och cykel- och gångtrafikanter har sina områden 
vid sidan av men sedan kom mopeder också och då var det inte klart vart de skulle ta vägen. 
Att separera allt var även filosofin inom byggandet på 60-talet och många av de områdena 
känns idag så otrygga och ödsliga att människor inte vill röra sig där. Nu är det tillbaka där 
allt var innan bilarnas inträde, dvs att allt ska blandas speciellt i stadskärnan där det finns 
begränsad möjlighet att separera överhuvudtaget. Nu har pendeln slagit över från att ha varit 
100 % separering till att nu blanda trafiken så mycket det går. En anledning till detta är att vi 
idag tror att alla tar det lugnare i blandad trafik. Det har funnits en övertro till separeringen att 
det skulle ge hög trafiksäkerhet, det kanske det gör till viss del, men det ger också en 
otrygghet i vissa avseenden. Till exempel cyklister känner sig generellt mycket säkra så länge 
de är på cykelbanan men när de kommer till en korsning blir de istället otrygga där. Den 
otryggheten är ofta större än vad otryggheten av att vara på en blandad yta från början skulle 
ha orsakat. En annan aspekt med den här ombyggnationen är att det kan bli ännu ”rörigare” 
för cyklister, risken finns att de får otydliga signaler om vart de ska ta vägen i trafiken. Det 
finns ett par platser i Eskilstuna som ser ut som Nybrogatan men som inte fungerar på samma 
sätt utan cyklisterna ska köra på gatan med bilarna (det finns inga bilar på Nybrogatan) utan 
att det finns någon förklaring på någon av platserna. Men det är ett faktum att majoriteten av 
alla cykel- och gångvägar som finns här inte är uppdelade utan de är blandade för både 
cyklister och fotgängare. Lite utanför staden är alla dessa ytor blandade men där är flödet av 
trafik inte lika högt vilket gör att det blir lättare att samsas. Om det inte finns skyltar och 
markeringar som säger vem som ska vara var så tar alla mer hänsyn och hjälper till att väja för 
varandra. 
 
 
Vilka mål hade ni med förändringen? 
Framförallt handlade målen om estetik, att åstadkomma en trevligare stadsmiljö, men även 
bättre trafiksäkerhet. Det fanns en arkitekttävling i hur Rådhustorget och Nybrogatan skulle 
utformas och den handlar mest om estetik men det fanns med i förslaget att trafikanterna 
skulle blandas. Det var även arkitekten som förde fram tanken att ta bort bilarna från ytan och 
arbetade igenom sin idé. Det andra målet var att få ner hastigheten så att alla trafikanter skulle 
kunna samsas och känna sig någorlunda trygga.  
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Målet med förändringen på Rådhustorget var att skapa en bättre och vackrare stadsmiljö. Där 
arbetades det mer med beläggning och utformning för att få fram mer av en torgkänsla där 
alla får vara.  
 
Förut var det väldigt många bilar i de här miljöerna. Så är det inte längre utan alla trafikanter 
är på samma nivå. Det gör det här lite som Shared Space1 – känslan, att ytan inte ska 
domineras av bilar. Målen är som sagt lite olika men genom att använda Shared Space-
konceptet, så får man fram mer rörelse och liv i ytan och får bort den otrygghet som kan 
finnas vid ödsliga platser. 
 
 
Vad visste ni sedan tidigare om att blanda trafikanterna? 
Konceptet Shared Space är känt sedan 70-talet i Holland och sedan 90-talet i Sverige och det 
finns några platser i Sverige som har använt metoden med stor framgång som till exempel 
Skvallertorget i Norrköping. Just det exemplet har gett mycket för att sprida konceptet i 
Sverige. Det handlar om att få ner tempot på trafiken och skapa den otrygghet (blanda alla 
trafikanter på samma yta) som kan ge trygghet och öka aktiviteten och rörelsen på platsen. 
Allt detta kräver ett samarbete mellan alla parter omkring den aktuella platsen för att det ska 
kunna bli framgångsrikt. Konceptet grundar sig i gårdsgatumiljö i bostadsområden och har 
sedan anpassats till centrum.  
 
 
Varför ville ni arbeta på det här sättet? 
Det handlade i mångt och mycket om ett mer levande centrum. För att kunna skapa trygghet 
och inte bara på dagen utan även på kvällar och nätter. Det har arbetats med effektbelysning 
av träd och fasader. Även runt omkring övergångställen är belysningen förstärkt både för att 
öka tryggheten för bilisten och för fotgängarna. Shared Space är ett nytt koncept och genom 
att tänka på ett nytt sätt kan staden utvecklas genom att man ser nya kvaliteter och nya 
möjligheter. 
 
 
Vad är er vision för staden? 
Visionen för staden handlar inte så mycket om stadens utformning utan mer om hur framtiden 
och framtidsfrågor ska behandlas. Det handlar mer om hur människor i staden bemöts och hur 
staden uppfattas. Huvudorden är att vara utmanande, nyfiken, våga och testa. Med det stora 
målet att vara den ”Stolta Fristaden”2. Allt detta ska självklart följas med hållbar utveckling i 
bakhuvudet. Shared Space är ett steg i att vara modig och att våga testa. Det är inte något 
traditionellt tillvägagångssätt utan ett nytt tänkande.  
 
 
 
 
 
 
 
1 Shared Space är ett koncept som innebär att man blandar alla sorters trafikanter på samma yta på fotgängarens 
villkor. Konceptet ska uppnå ökad trafiksäkerhet genom att trafikanterna blir lite mer otrygga. Tanken togs fram 
i Nederländerna och har sedan spridits ut över Europa.  
 
2 Epitetet den Stolta Fristaden kommer från 1700-talet då småföretagare inom metall skulle få etablera sig fritt i 
området utan skråkrav och tullar. Detta på grund av att man ville främja den inhemska järnindustrin.  
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5.2 Litteratur 
 
Utvecklingen av staden sker utifrån dess egna förutsättningar, där grundpelarna utgörs av 
historien och identiteten i staden. Den största resursen för staden är människorna som lever 
där men även den fysiska planeringen är en viktig förutsättning. 
Därför är det av stor betydelse att stadens medborgare och lokala förutsättningar beaktas och 
nyttjas utefter dess identitet (Attraktiv stad, 2007).  
 
Boverket har en vision om att en attraktiv och blandad stad skapas genom att tillvarata själen i 
staden och använda den som utgångspunkt för framtida planeringsarbete. Att planera staden 
långsiktigt innebär att successivt förbättra både trafiksystem och byggnader utifrån den 
berörda platsens förutsättningar samt människans vardagsliv och behov. Därför måste varje 
stad utgå från sina invånare och dess verklighet samt stadens förutsättningar för att i slutändan 
uppnå sitt mål att skapa en gång- och cykelstad (Stadsplanera, 2002). 
Det finns inte bara ett sätt att se på en stad. Åsikter om vad som ingår i staden skiftar mellan 
olika människor och olika grupper. Vissa anser att stadskärnan är staden, andra räknar in allt 
de använder, även grönområden långt utanför bebyggelsen. Den stora svårigheten ligger i att 
binda ihop alla åsikter och förväntningar som människor har på staden och ta dessa i 
beaktande då man planerar en stad. För staden ska planeras så att den fungerar för alla vid alla 
tidpunkter (Berglund, Jergeby, 1998).  
 
 
 Insidan av staden är uppbyggd av kvarter och däremellan  

gemensamma rum. Utgångspunkten skall vara att marken  
mellan huskropparna är sociala ådror, inte transportleder.  

En stad är inte till för att färdas igenom, den är till för att  
vistas i.(Stahre Ulf, 2004, s.20) 

 
 
Det som människor generellt värdesätter i sin stadsmiljö är natur. När människor är positiva 
handlar det allt som oftast om grönska, gamla träd och bevarade grönområden (Berglund, 
Jergeby, 1998). Flera aspekter är avgörande för en attraktiv stad. En av faktorerna, som 
visserligen bara är en del av grunden men fortfarande viktig, är ett balanserat trafiksystem 
(Attraktiv stad, 2007).  
 
 
                        För staden och trafiken är inte motpoler till varandra utan 

                        förutsätter varandra.(Stadsplanera, 2002 S. 113)  
 
 
Om människor vantrivs i centrum pga. trafik, buller etc. kan det medföra utflyttning vilket i 
sin tur skapar behov av mer trafikinfrastruktur. Därför är en styrd planering och 
markanvändning viktigt för att erhålla en attraktiv stad, men även arbetet med 
beteendepåverkan hos invånarna är viktigt. Påverkan av beteendet innefattar allt från att 
påverka resebehovet genom att vänja dem vid andra transportsystem till att nyttja befintlig 
infrastruktur i högre utsträckning som till exempel att cykla mer (Attraktiv stad, 2007). 
 
Utformningen av trafiksystemet i staden är av stor betydelse. Välskyltat och tydliga gång- och 
cykelstråk, som uppfattas som den genaste vägen till arbetet eller målpunkten medför att fler 
väljer att lämna bilen hemma och även låter bussen passera utan att kliva på. Utformningen 
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måste även anpassas till de olika krav som ställs av gång- och cykeltrafikanterna. En 
utflyktstrafikant som använder cykeln en vacker, solig dag har andra krav på utformningen än 
som den som använder cykeln vid de dagliga resorna mellan hemmet och jobbet eller den 
lekande ungen som kommer på cykelvägen. Alla dessa har olika krav och anspråk på 
framkomligheten och tillgänglighet som måste tillgodoses. Därmed varierar också kunskap, 
förutsägbara beteenden och omdöme bland alla gång- och cykeltrafikanter (Stadsplanera, 
2002). 
 
Det finns alltid en anledning till varför vi förflyttar oss, och vi byter ibland färdmedel under 
resans gång, för att det passar bättre in för att nå målet. Möjligheterna till att växla och välja 
färdmedel är olika för alla individer beroende på var i landet man bor eller ibland bara var i en 
stad man bor. Ibland blir individen nästan tvingad till en handling som kanske inte skulle varit 
förstahandsvalet om andra valmöjligheter funnits (Holmberg, Hydén 1996). 
 
Utbyggnaden av vägnätet utförs hela tiden vilket medför att bilen blir ett ännu viktigare 
färdmedel. Samtidigt som samhället för ut budskapet att alla ska åka mindre bil och istället 
använda kollektivtrafik eller cykel. Ofta sker diskussioner om att bilresorna ska överföras till 
cykelresor, framförallt kortare bilresor. Denna övergång ska genomföras med diverse 
åtgärder, problemet är att det är ett komplext problem med många aspekter. Detta leder till att 
det krävs flera sammansatta lösningar för att lösa problemet och inte endast en åtgärd. 
Ytterligare en dellösning på problemet är att behålla de befintliga gång- och 
cykeltrafikanterna så att de inte börjar åka bil, vilket blir ett motsatt angreppssätt till att öka 
gång- och cykeltrafik. Det är även svårare att få en bilist att börja cykla, än att få en cyklist att 
cykla mer än vad den gör för stunden. Säkerheten kring gång- och cykeltrafikanter är också av 
dignitet, framförallt om gång- och cykeltrafikanter ska känna en trygghet när de är ute i 
trafiken. Även för att värva bilister till att bli cyklister är det viktigt. En bilist kanske inte 
uppmärksammar cyklister för att det är svårt att se dem vid en korsning vilket ger en mycket 
otrygg tillvaro för både cyklist och bilist. En enkel lösning på ett sådant problem är att sänka 
hastigheten varpå bilisten hinner uppmärksamma gång- och cykeltrafikanter tidigare, varvid 
risken för konflikter minskas. Samtidigt ser även bilister att cyklisterna har samma tempo som 
de varpå cyklistens framkomlighet är till fördel för bilisten som då inte ensam blir ansvarig 
för att bromsa vid en incident. I Norge har en studie utförts som handlar om upplevd 
trafiksäkerhet. Personerna som deltog i studien hävdade att separerade gång- och cykelvägar 
från biltrafiken gav dem en känsla av förhöjd säkerhet. Problemet är att cykelvägar måste 
korsa bilvägar ibland och korsningar är ett olycksdrabbat område. Separata cykelvägar medför 
att cyklister känner sig säkra för stunden vilket på många platser har ökat användningen av 
cykelvägar (Cykel – ett konkurrenskraftigt transportmedel, 1998). 
 
För att åstadkomma en god gång- och cykelstad är tät struktur och små avstånd A och O. Den 
främsta fördelen med gång- och cykeltrafik är att den är miljövänlig. Ytterligare fördelar är att 
det ger bättre folkhälsa, minskat buller, spar energi och frigör ytor i staden. Vilka åtgärder 
som är mest effektiva är osäkert, troligtvis är det en kombination av alla dessa åtgärder som 
ger den största effekten. Människans vanor och uppfattning om gång- och cykeltransport kan 
påverkas, men kräver att systemen är fungerande och inbjudande som färdmedelsalternativ. 
Att förbjuda biltrafik i en stadsdel är inget bra sätt att motivera gång- och cykeltrafik utan 
större verkan erhålls genom att framhålla att det eftersträvade förflyttningsalternativet ger god 
hälsa och trivsel (Stadsplanera, 2002).  
 
Färdmedelsval som sociala dilemman är ytterligare ett problem, där individen agerar efter 
egen vinning och inte den gemensamma. Även om den kollektiva insatsen ger större vinning 
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än om man bara agerar efter egen vinning. Problemet som uppstår i detta scenario är att de 
individer som gemensamt bidrar till den kollektiva vinningen kan känna sig utnyttjade 
eftersom övriga individer som inte har bidragit till den gemensamma vinningen fortfarande 
får nyttja fördelen av den. Ett annat problem som uppstår utan att det är medvetet för 
individen är konflikten mellan samhällsmålen och den personliga fördelen. Korta restider är 
ofta viktigt för individen och i relation till att värna om miljön blir det konflikt. De positiva 
effekterna syns direkt för individen och de negativa effekterna skjuts på framtiden. För att få 
individer engagerade måste åtgärden de utför vara personligt förknippad och inte framhävas 
som samhällsnytta då den inte är direkt belöning för individen. (Nilsson, 1998) 
 
För att minska klimatpåverkande gasutsläpp från biltrafiken räcker det inte bara med 
alternativa drivmedel utan även andra åtgärder som stimulering av gång- och cykeltrafik. För 
att fler människor ska cykla istället för att åka bil och minska utsläppen krävs kortare avstånd 
och bättre infrastruktur. Även god planeringen av transporter är avgörande för att dessa inte 
ska medverka till negativ miljöpåverkan. Att lokalisera arbetsplatser, bostäder och service är 
viktigt i planeringen för att minimera transportbehovet. Det är än viktigare idag eftersom 
handel är en stor växande sektor som är mycket transportkrävande. Därför krävs anpassad 
lokalisering och planering för att människor och varor ska nå sina målpunkter utan hinder på 
vägen (Attraktiv stad, 2007). Enligt Holmerg kan ett hållbart samhälle definieras på flera olika 
sätt, mycket beroende på vem som tillfrågas. Miljövänligt och ekonomiskt försvarbart 
kommer ofta på tal, men går oftast isär då transporter av varor över hela världen medför ökade 
utsläpp av avgaser samtidigt som det anses vara billigare för konsumenten. Transporter med 
motorfordon kan reduceras genom kollektivtrafik, samåkning eller genom att använda cykeln 
som färdmedel och genom att skapa bättre förutsättningar för cyklandet (Holmberg, Hydén 
1996) 
 
I Lund gjordes det 1985 en satsning i centrum för cykelframkomlighet. Det byttes beläggning, 
belysning, planterades träd och bänkar placerades ut. Det fokuserades på att göra centrum 
cykelvänligt och genom hela centrum anlades cykelparkeringar och även ett bevakat 
parkeringshus för cyklar. Satsningen fortsatte och1997 och 1998 då arbetades det för att 
minska störningen från biltrafiken och 2003 kunde Lundalänken, en milslång bussgata genom 
staden öppnas. Den byggdes för att binda ihop olika huvudpunkter i staden som t ex. 
järnvägsstationen och sjukhuset. Allt detta arbete kombinerat med en stor 
informationskampanj har lett till att lundaborna har minskat sitt bilåkande med fyra miljoner 
km (Berglund, Sjöström, Åström 2004). Även Malmö är en stad att utforska i avseende på 
gång- och cykeltrafik. Över 30 % av arbetsresorna i Malmö utförs med cykel och tillsammans 
med gångtrafikanterna är det nästan 50 % (Holmberg, Hydén 1996). Det är viktigt att 
poängtera att det aldrig går att förutse exakt vad som ska hända vid en förändring i trafiken. 
Detta beror främst på att det finns så många okända faktorer som påverkar resultatet av en 
förändring (Holmberg, Hydén 1996). 
 
I Eskilstuna har man för att öka tryggheten gjort olika ombyggnationer med förstärkt 
belysning av gång- och cykelvägar vid korsningar med bilvägar. Undersökningar som 
genomfördes före och efter förändringen visar på att den förstärkta belysningen är viktigt ur 
trygghetssynpunkt för gång- och cykeltrafikanterna. Detta är viktigt eftersom att antalet gång- 
och cykeltrafikanter i Eskilstuna under ett vardagsdygn är ca 18 000 personer (Trafiken i 
Eskilstuna, 2007) Att trygghet är viktigt för trafikanter syns tydligt då även om en cykelväg 
går över en innergård väljer många att ta den vägen även om det inte är den mest gena vägen. 
Det beror på att den är bilfri och att det finns människor som tittar genom fönstren vilket ger 
en känsla av trygghet och cyklisterna känner sig ”sedda” (Berglund, Jergeby, 1998). Enligt 
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VTI skulle gång- och cykelresorna öka med ca 10 procent om hastigheten hos bilisterna 
sänktes till 30 km/h i hela stadens trafiknät. Ytterligare fördelar med gång- och cykeltrafiken 
är att den inte tar lika mycket utrymme i anspråk som biltrafiken (Stadsplanera, 2002) 
 
Sedan bilens inträde i stadsbilden har biltrafiken haft den största ytan och övriga trafikanter 
har stått i bakgrunden. Nu finns ett nytt koncept som heter Shared Space. Konceptet går ut på 
att alla trafikanter oberoende av förutsättningar ska få vistats i trafiken på lika villkor. Ett av 
målen med Shared Space är att trafikytorna i staden inte bara ska inrikta sig på trafiken utan 
också främja sociala möten. Tanken är att trafikanterna själva ska kunna reglera sitt beteende 
och samsas på ytan för att undvika incidenter. Det som påverkar mest i både antal incidenter 
och konsekvenserna av dessa är hastigheten hos de inblandade. En farhåga med Shared Space 
är att det inte fungerar så bra för funktionshindrade och äldre eftersom det blir fler aspekter att 
hålla reda på och det blir svårare att röra sig på ytan. I konceptet Shared Space används oftast 
inte skyltar och regler vilket gör planeringen av den fysiska utformningen ännu viktigare för 
att underlätta för trafikanterna. Ytor som planerats enligt Shared Space saknar ofta 
övergångställen och trafiksignaler istället ”möbleras” ytan så att dess funktion ska vara tydlig 
se exempel i figur 2 nedan. Att alla trafikanter ska kunna samsas på samma yta gör att den 
fysiska utformningen måste planeras så att den tillfredställer de olika behoven som de olika 
trafikanterna har (Hammarin, Warnelid, 2006).  
 
 

 
Figur 6. Bilden visar ett exempel på en möblerad yta (Andreas Berglund). 
 
 
I trafiken är det tänkt att vi ska hålla oss till reglerna men det händer att reglerna bryts av olika 
anledningar som till exempel brådska, vi tar då själva risker men utsätter även andra 
trafikanter för risker. När människor färdas i trafiken finns det regler som måste följas för att 
trafiken ska flyta. Regler som att ge plats och inte störa varandra, undvika olyckor eller 
kollisioner är grundläggande. De reglerna följer trafikanten trots att det medför vissa 
begränsningar i ens förflyttning och handlingar men möjliggör en fungerande trafiksituation. 
Det är människan som har skapat alla roller och regler i trafiken, ofta baserat på våra åsikter 
och attityder och dessa påverkar också utformningen av trafiksystemet. Men alla ser till sitt 
eget syfte, en inbiten cyklist vill ha flera cykelvägar utan hinder. En bilist vill ha en väg utan 
hinder ibland med avseende på både gång- och cykeltrafikanter (Holmberg, Hydén 1996). 
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Det är inte bara den fysiska trafikutformningen som påverkar en bilist, utan även beteendet 
hos andra trafikanter. Därför är det viktigt att studera beteendet och försöka bygga upp 
förståelse för det samt dela in det mänskliga beteendet i greppbara delar för att förstå 
orsakerna till det uppvisade beteendet. Det medför att man kan förutse det mänskliga 
beteendet eftersom man vet hur de reagerar på olika åtgärder i trafiken till exempel vet man 
hur trafikanten reagerar på ett avsmalnande väghinder. Det går även att kontrollera det 
mänskliga beteendet genom att ta reda på vad som krävs för att skapa en specifik förändring 
(Holmberg, Hydén 1996). 
 
Åtgärder som medfört att gående och cykeltrafikanter fått företräde framför bilen har oftast 
blivit lyckosamma. Dock är förutsättningarna olika för olika städer, ofta beroende på stadens 
storlek. I små städer där kollektivtrafik inte finns i samma utsträckning som i en stor stad blir 
ofta bilberoendet större (Stadsplanera, 2002).  
 
Enligt en studie som Tyréns (2007) har gjort på Skvallertorget i Norrköping syns det tydligt 
att trafikanterna samspelar aktivt och att samspelet fungerar bra. I studien syns det att en 
dämpning av hastigheten är den stora anledningen till att samspelet fungerar. För att alla 
trafikanter ska känna tillhörighet till platsen och att samspelet ska fungera anser de att en 
hastighet på 15-20 km/h är det ideala. Så låga hastigheter och ett fungerande samspel är 
följder av en välplanerad och bra utformad trafikyta. En gemensam nämnare på fungerande 
platser är att den specifika ytan är upphöjd och belagd med ett avvikande material jämfört 
med närliggande ytor. Även avsmalnande gator intill ytan och t ex blomplantering är åtgärder 
som sänker hastigheten för trafikanter. Shared Space är ett koncept där alla trafikanter ska 
samsas men det finns olika sätt att reglera ytorna på, oorganiserad och organiserad. På de 
oorganiserade ytorna gäller bara de generella trafikreglerna och det finns inte några andra 
indikationer på hur trafiken ska röra sig. När det gäller organiserade ytor kan de möbleras så 
att trafiken leds rätt. Det kan också finnas skyltar som visar på hur trafiken ska röra sig till 
exempel gångfartsområde. Frågan är när ett område ska vara reglerat och när det inte ska vara 
det. Generellt när man reglerar ett område prioriteras fotgängare, övriga trafikanter får vistas 
på området men bara på de gåendes villkor. Väljer man att inte reglera är det de vanliga 
reglerna som gäller och då måste de gående ta hänsyn till bilister och får endast röra sig över 
ytan om det kan ske utan att orsaka fara. Vad man än väljer att göra är det viktigt att man 
planerar platsen så att den fysiska utformningen främjar ett aktivt samspel mellan alla 
trafikanter (Tyréns 2007). 
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6 Resultat  
 
Under den här rubriken kommer resultatet av de genomförda studierna att presenteras. 
Resultaten från både enkätundersökningen och från observationerna kommer att presenteras i 
cirkeldiagram för största möjliga tydlighet. Diagrammen ska läsas från klockan tolv där den 
första kategorin (den mörkaste) startar och sedan hela vägen runt för att tydas på enklaste sätt.  
 
I februari genomfördes den första del observationen. Båda platserna, Nybrogatan och 
Rådhustorget, observerades parallellt vid tre tillfällen. Alla trafikanter som rörde sig över ytan 
under dessa tider noterades i ett observationsschema (se bilaga 2) för att kunna bearbetas i 
efterhand. Under rubriken övrigt återfinns bilar, mopeder, fyrhjulingar och liknande trafik. 
Eftersom att det var februari vid tillfället för den första observationen antas det av gruppen att 
antalet cyklar kan vara missvisande om resultatet skulle tillämpas över hela året. Det var 
anledningen till att ytterligare en observation genomfördes i april. 
 
I april genomfördes den andra observationen och precis som den föregående var det parallella 
observationer vid tre tillfällen. Under observationen användes samma observationsschema för 
att resultatet skulle kunna jämföras på samma villkor.  
 
Vid genomförandet av enkätundersökningen placerade studenterna sig på varsin av platserna 
och hade för ambition att fråga alla trafikanter som passerade dem. Enkäterna (se bilaga 1) 
skrevs i av studenterna själva samtidigt som frågorna ställdes för att spara tid och för att inte 
avskräcka trafikanterna från att ställa upp.  
 

6.1 Nybrogatan 
 
Nybrogatan är en kort gata som leder in i stadens kärna. Den har tidigare varit trafikerad av 
alla typer av trafikanter med trånga trottoarer och en tydligt markerad gata där även cyklister 
skulle hålla sig. Efter ombyggnationen har biltrafiken tagits bort från ytan till fördel för 
cyklister och fotgängare samt ett utökat utrymme för restauranger med uteserveringar. Det 
som syns i figur 7 är ena änden av Nybrogatan som leder ut från Fristadstorget och 
stadskärnan.  
 

 
Figur 7. En bild på Nybrogatan (Andreas Berglund). 
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På Nybrogatan idag efter ombyggnationen finns det restauranger som under sommarsäsongen 
har uteserveringar precis som innan. Ytan är också möblerad med bänkar (se figur 6) och 
belysning.  
 

6.1.1 Observation i februari på Nybrogatan 

 
Det som visas i figurerna är flödet av trafiken på Nybrogatan och incidenterna som inträffade 
där under tiden för observationerna.  
 
 

 
Figur 8. Diagrammet visar hur trafikanterna på Nybrogatan agerade i genomsnitt. 
 
Det som visas i figur 8 är all trafik som rörde sig över ytan på Nybrogatan tiden för 
observationerna sammanlagt. Antalet trafikanter var 2123 stycken. Den enda incident som 
skedde var en tvär sväng vid ett tillfälle. Det finns visat i diagrammet men står som 0 % då en 
av 2123 var ett för litet tal. Eftersom att det var februari, kallt och snöbelagt var trafiken inte 
lika omfattande som det var tänkt och antalet cyklister mycket färre än förutspått.  
 
 

 
Figur 9. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Nybrogatan under morgontimmarna. 
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Det första observationstillfället på Nybrogatan var 07:30 till 09:30 (se figur 9) under den tiden 
passerade 372 trafikanter på ytan. Det var en cyklist som gjorde en tvär sväng annars 
passerade alla opåverkade av varandra. Av trafikanterna var 61 stycken cyklister av dessa 61 
passerade 14 stycken av dem på den smala trånga sidan av ytan till vänster se figur 3.Det var 
ungefär 23 % av cyklisterna som valde den trånga sidan. I kategorin övrigt i figur nio 
återfinns fyra stycken bilar som rörde sig över ytan.  
 
 

 
Figur 10. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Nybrogatan under lunchtimmarna. 
 
I figur 10 som visar resultatet från observationen från lunchrusningen framgår det att 
trafikflödet ökade avsevärt till 986 stycket trafikanter under två timmar. Under den tiden var 
det inte någon som behövde bromsa eller väja för någon annan. Det var 99 cyklister som 
passerade och 27 av dem passerade på den trånga vänstra sidan, ungefär 27 %.  
 
 

 
Figur 11. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Nybrogatan under kvällstimmarna. 
 
Resultatet från den sena observationen som pågick under kvällsrusningen när människor 
skulle ta sig hemåt efter arbete och skola presenteras i figur 11. Det var 765 stycken 
trafikanter som passerade och av dem var det inte någon som behövde bromsa in eller svänga 
undan för att undvika en incident. Av de 765 trafikanterna som passerade var 113 cyklister 
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och av dem cyklade 19 stycken på den trängre sidan. Ungefär 17 %. Under övrigt finns tre 
stycken bilar.  

6.1.2 Observation i april på Nybrogatan 

 
I mitten av april genomfördes den andra observationen under vårlika förhållanden. Solen 
sken, ytan fri från snö och ca 10-12 plusgrader. Vid tillfället för den andra observationen har 
ett par uteserveringar byggts upp vilket tar upp en del av ytan. Det finns även ett 
renoveringsprojekt som begränsar ytan till stor del på grund av sina staket. Detta kan påverka 
resultaten lite då trafikanter väljer att röra sig till höger av ytan då det är den sidan som de 
leds in på automatiskt. Att ytan är begränsad kan även påverka så att det blir fler incidenter 
eller manövreringar för att undvika incidenter. Den andra observationen som genomfördes på 
Nybrogatan fick följande resultat.  
 
 

 
Figur 12. Diagrammet visar hur trafikanterna på Nybrogatan agerade i genomsnitt under observationen i april. 
 
I figur 12 presenteras det sammanslagna resultatet av trafiken på Nybrogatan under tiden för 
observationerna i april. Under hela observationen på Nybrogatan rörde sig 3529 trafikanter 
över ytan det var mycket fler än under den tidigare observationen vilket var förväntat. Det var 
sammanlagt 995 stycken cyklister av dem var det 34 stycken som behövde svänga för att 
undvika att en incident uppkom. Av de 2532 stycken gångare som rörde sig över ytan var det 
endast två stycken som behövde stanna till för att inte hamna i en incident. Dessa står 
rapporterade under kategorin tvärnit. Under kategorin övrigt finns bilar, mopeder, permobiler 
och enstaka lastbilar.  
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Figur 13. Diagrammet visar trafikantflödet på Nybrogatan under morgontimmarna under observationen i april. 
 
I figur 13 redovisas resultatet från morgonrusningen på Nybrogatan. Det rör sig 469 stycken 
fotgängare varav två av dem behöver stanna till för att undvika en incident. Det kom 344 
cyklister och dem var det 13 stycken som var tvungen att svänga för att undvika att en 
incident uppkommer. Av cyklisterna var det 75 stycken som valde att cykla på den trängre 
insidan ungefär 30 %. Under kategorin övrigt återfinns nio stycken fordon, bilar och mopeder.  
 
 

 
Figur 14. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Nybrogatan under lunchtimmarna under observationen i april 
 
Resultatet från lunchrusningen redovisas i figur 14. Det var 315 cyklister i ytan och av den 
körde 62 stycken på den trånga insidan. Det var 1 %, 11stycken, av cyklisterna som gjorde en 
tvär sväng för att undvika incidenter. Under övrigt finns 4 bilar och 6 mopeder. Fotgängarna 
som rörde sig över ytan var 1135 stycken till antalet. 
 
 



 26

 
Figur 15. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Nybrogatan under kvällstimmarna under observationen i                           
april. 
 
Under kvällsrusningen var det totalt 1337 trafikanter i ytan. Av dessa var 930 stycken 
fotgängare och ingen av dem behövde avvika från sin väg för att undvika en incident. Det var 
tio av de 407 cyklisterna som behövde svänga för att inte hamna i en incident. Av cyklisterna 
var det 88 stycken, ungefär 21,5 %, som valde att cykla på den trånga insidan. Under 
kategorin övrigt finns det 10 fordon bland annat bilar och mopeder.  
 
 
 

6.1.3 Enkäter gjorda på Nybrogatan 

 
När enkätundersökningen på Nybrogatan genomfördes var det klart och fint väder vilket kan 
ha påverkat att det var många trafikanter i rörelse. Detta gjorde att det fanns gott om 
människor att ställa frågorna till. De flesta var positiva till att svara på frågor men det var 
ändå ganska många som inte ville ställa upp med anledningen att de var stressade eller redan 
sena. Det var både cyklister och fotgängare som fanns på ytan och båda parter finns 
representerade i enkätundersökningen. Dock är flertalet fotgängare då många av cyklisterna 
hade för hög hastighet för att bli tillfrågade om de ville ställa upp. Sedan observationerna stod 
det klart att majoriteten av trafikanterna på platserna var fotgängare vilket även bidrog till det 
låga antalet cyklister i studien. Totalt i enkätundersökningen på Nybrogatan deltog 49 
respondenter. I vissa frågor lämnade några av respondenterna fler än ett svar. Resultatet av 
enkäterna redovisas nedan i cirkeldiagram.  
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Figur 16. Diagrammet visar vad de tillfrågade tyckte om förändringen.  
 
I figur 16 redovisas resultatet av den första frågan från enkäten vad de tyckte om förändringen 
som genomförts, både positivt och negativt. Majoriteten av kommentarerna var positiva. 
Många människor påpekade att belysningen var fin och att det var mysigt på ytan. Det 
positiva finns uppradat i diagrammet men då flera av de negativa åsikterna bara fördes fram 
av en person lades dessa ihop till en gemensam grupp. Det som ingår i den negativa delen var 
sju personer som påtalade att det var ödsligt eller mycket ödsligt på vintern. Det var tre 
stycken som saknade cykelvägen och tre stycken som saknade bilkörningen på ytan. De 
åsikter som bara fördes fram av en person var bland annat att det var smutsigt, tråkigt, för 
ostädat (mest beroende på krogarna som till exempel lämnade fimpar och burkar) och för 
mycket krogliv. 
 
 

 
Figur 17. Diagrammet visar vilka förbättringar som de tillfrågade skulle  
ha gjort om de fått välja. 
 
I figur 17 visas resultatet av fråga nummer två från enkäten. Då fick de tillfrågade svara på 
hur de skulle vilja förbättra ytan om de själva fick välja. Många av de tillfrågade önskade att 



 28

det skulle finnas mer grönska på platsen men majoriteten, 21 personer, kunde inte komma på 
vad de ville göra om eller lägga till utan ansåg att det var bra som det var.  
 
 

 
Figur 18. Diagrammet visar hur frekvent trafikanterna rör sig över ytan.  
 
I figur 18 syns fördelningen av hur ofta människor rör sig över ytan. Majoriteten rörde sig 
över ytan dagligen och ofta flera gånger om dagen som till exempel fram och tillbaka från 
jobbet. Av de som svarade ett par gånger i månaden var de flesta äldre pensionärer.  
 
 

 
Figur 19. Diagrammet visar var i ytan trafikanterna känner sig trygga att gå. 
 
Alla som svarade på enkäten blev tillfrågade var på ytan som de kände sig trygga att gå, om 
det fanns någon speciell sida eller om det var lika tryggt eller otryggt över hela ytan, se figur 
19. Majoriteten av respondenterna svarade att de helst går till höger. Den sida som 
representerar höger är den som är till vänster i figur fyra.  
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Figur 20. Detta diagram visar varför de känner sig trygga. 
 
Varför de tillfrågade ansåg sig trygga att gå på i ytan skilde sig väldigt mycket vilket finns 
redovisat i figur 20. Det var en stor spridning i anledning till att känna sig trygg. Men de flesta 
svarade att hela ytan efter ombyggnationen blivit mycket öppnare, finare och livligare. Något 
som respondenterna också tog upp var att belysningen hjälpte till för att känna sig trygg. En 
aspekt som framkom var att vissa inte går ut alls kvällstid för att det inte känns tryggt alls.  
 
 

 
Figur 21. Diagrammet visar var trafikanterna känner sig trygg att cykla. 
 
I figur 21 finns det presenterat var på Nybrogatan som cyklisterna känner sig trygga att cykla. 
Majoriteten. 31 stycken, av de tillfrågade svarade att de aldrig cyklar men av de som cyklade 
svarade majoriteten att de cyklade över hela ytan. På frågan om de känner sig trygga att cykla 
svarade 16 stycken att de gjorde det och två svarade att de inte gjorde det.  
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Figur 22. Detta diagram visar varför de känner sig trygga.  
 
På frågan om varför cyklisterna kände sig trygga att cykla så redovisas svaren i figur 22. 
Majoriteten svarade att det berodde på att ytan var större och öppnare. Det var även viktigt att 
det kändes som om att det var färre människor i rörelse i ytan och att bilarna är flyttade från 
ytan.  
 
 

 
Figur 23. Diagrammet visar vilken beläggning som föredras av cyklister.  
 
Alla som deltog i enkätundersökningen blev tillfrågade vilken beläggning som de föredrog 
när de cyklade vilket finns presenterat i figur 23. Trots förslag på flera andra beläggningar sa 
alla att den beläggnigen som låg på platsen var bra. Motiveringarna varierade men majoriteten 
sa att det var fint och slätt vilket var viktigast.  
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Figur 24. I diagrammet visas vilken beläggning som föredras av fotgängare.  
 
Alla blev även tillfrågade vilken beläggning som de föredrog då de går vilket redovisas i figur 
24. Även för fotgängare var respondenterna mycket eniga i valet av beläggning, endast två 
procent föredrog asfalt framför andra beläggningar. 
 
 

 
Figur 25. Diagrammet visar hur ofta trafikanterna håller sig  
i den fil som är avsedd för dem vid uppdelad gång- och cykelväg. 
 
I figur 25 som finns resultatet från en fråga som handlade om hur trafikanterna rörde sig på de 
ytor i staden som har gång- och cykelbanor som är tydligt uppdelade för gång- och 
cykeltrafik. Anledningen till den frågan var att se hur många människor som går på det för 
dem avsedda området när det finns ett sådant. Majoriteten svarade ofta och många lade till att 
de inte skulle kunna tänka sig att gå någon annanstans än där det är tänkt. Ingen av de 
tillfrågade svarade sällan eller aldrig. 
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Figur 26. I diagrammet visas det vilken ålder deltagarna i undersökningen hade. 
 
Över ytan som berörs i undersökningen rör det sig mycket människor och människor i alla 
åldrar som syns i figur 26. Ungefär 75 % av dem som rörde sig över ytan under tiden för 
undersökningen var i åldern 21-60 år. 
 

6.2 Rådhustorget 
 
Rådhustorget är placerat precis efter bron och kan ses i figur 27. Det är en ganska liten men 
viktig yta med en busshållsplats, den leder in till en liten parkeringsplats och är en av 
infarterna till stadens centrum. Ytan är trafikerad av alla sorters trafikanter och biltrafiken är 
en stor andel av trafiken i den här ytan.  
 
 

 
Figur 27. En bild på Rådhustorget (Andreas Berglund). 
 
 
Precis som på Nybrogatan var det kallt och marken var täckt av snö vid tidpunkten för 
observationen.  
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6.2.1 Observation februari på Rådhustorget 

 
Det som visas i kommande figurer är flödet av trafikanter på Rådhustorget och hur det 
fördelade sig mellan cyklister och fotgängare och om de behövde göra något för att undvika 
incidenter. 
 
 

 
Figur 28. Diagrammet visar det genomsnittliga flödet från observationerna på Rådhustorget. 
 
I figur 28 presenteras alla data från observationerna på Rådhustorget sammanlagt. Allt som 
allt var det 885 stycken trafikanter som passerade ytan. I de kategorier som har fått noll 
procent beror det på för litet antal personer därför avrundades procentsatsen till noll. I 
kategorin tvärnit var det en person och i kategorin tvär sväng var det två personer. 
 
 

 
Figur 29. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Rådhustorget under morgontimmarna. 
 
I figur 29 redovisas all aktivitet som pågick under morgonrusningen på Rådhustorget. Det var 
215 trafikanter som rörde sig i ytan av dem var 47 cyklister. Generellt inträffade det inte 
särskilt många incidenter med de gående. Det var endast två stycken som behövde göra en 
tvär sväng för att undvika en incident därav noll procent i figur 25. Av cyklisterna var det en 
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som var tvungen att göra en tvär sväng och en som var tvungen att göra en tvärnit för att 
undvika att hamna i en incident.  
 
 

 
Figur 30. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Rådhustorget under lunchtimmarna. 
 
Resultatet från lunchrusningen presenteras i figur 30. Under de två timmar observationerna 
pågick passerade 315 trafikanter av dem var 31 stycken cyklister och en av dem var tvungen 
att göra en tvär sväng för att undvika incident. Av de gående var det fyra stycken som var 
tvungna att göra en tvär sväng för att klara sig undan en incident.  
 
 

 
Figur 31. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Rådhustorget under eftermiddagens timmar. 
 
I figur 31 redovisas resultatet från kvällsrusningen då 355 stycken passerade ytan. Av de 355 
var 70 cyklister. Ingen av de 355 trafikanterna behövde förändra sin riktning eller bromsa för 
att ta sig vidare fram över eller vidare från ytan.  
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6.2.2 Observation april på Rådhustorget  

 
Under den andra observationen på Rådhustorget förväntades det vara högre trafikflöden precis 
som på Nybrogatan. Förutsättningarna var desamma som på Nybrogatan fint väder och fritt 
från snö. Den andra observationen som genomfördes på Rådhustorget fick följande resultat. 
 
 

 
Figur 32. Diagrammet visar det genomsnittliga flödet från observationerna på Rådhustorget i april. 
 
I figur 32 visas det sammanslagna resultatet från observationen på Rådhustorget i april. Totalt 
på Rådhustorget var det 1548 trafikanter som rörde sig över ytan under tiden för 
observationerna. Av dessa var 533 stycken cyklister och av dem var det fyra stycken som var 
tvungna att svänga för att undvika en incident. Alla fotgängare, 1015 stycken, rörde sig över 
ytan utan att behöva korrigera sin färdväg för att undvika kollision. Under kategorin övrigt 
återfinns bara bilar.  
 
 

 
Figur 33. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Rådhustorget under morgontimmarna i april. 
 
På Rådhustorget är morgonen den tid som är lugnast men även då är antalet trafikanter högre 
än i februari. Det var 240 fotgängare och 146 cyklister. Av cyklisterna var det tre som 
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behövde svänga för att undvika en incident vilket kan utläsas i figur 33. Under kategorin 
övrigt återfinns fem stycken bilar.  
 
 

 
Figur 34. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Rådhustorget under lunchtimmarna i april. 
 
Under lunchrusningen var det fler som rörde sig över ytan än vid de andra tillfällena men trots 
det kunde alla trafikanterna röra sig över ytan utan att behöva flytta sig eller stanna till för att 
undvika incidenter (se figur 34). Det var 126 cyklister och 405 fotgängare och under övrigt är 
det sex bilar.  
 
 

 
Figur 35. Diagrammet visar flödet av trafikanter på Rådhustorget under kvällstimmarna i april. 
 
Under kvällsrusningen var det en av trafikanterna som korrigerade sitt beteende med en tvär 
sväng (se figur 35). Det var 260 cyklister och 370 fotgängare och två stycken bilar under 
övrigt. Det som står som 0 % är de två bilarna och den enda cyklisten som var tvungen att 
svänga.  
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6.2.3 Enkäter gjorda på Rådhustorget 

 
Enkätundersökningen på Rådhustorget genomfördes utan några större problem. Flödet av 
trafikanter var något mindre än på Nybrogatan men fortfarande tillräckligt för att fylla den 
tänkta kvoten. Precis som på Nybrogatan finns både cyklister och fotgängare representerade i 
undersökningen men även här är fotgängarna i majoritet då många cyklister höll hög hastighet 
och inte kunde tillfrågas. Även här var det tydligt sedan observationerna att antalet fotgängare 
var större än antalet cyklister. Totalt var det 54 respondenter som deltog i enkätstudien i några 
av frågorna lämnade varje person mer än ett svar vilket ger något flera alternativ i 
diagrammet. 
 
 

 
Figur 36. I diagrammet visas vad respondenterna tyckte om den genomförda förändringen på Rådhustorget. 
 
I figur 36 presenteras svaren från första frågan i enkäten som handlade om den genomförda 
förändringen och människornas uppfattning om den. Det positiva aspekterna var övervägande 
dock fanns det även ganska många negativa aspekter. Eftersom det bara var en person som 
uttryckte varje åsikt presenteras de under en sammanslagen kategori. Det som ingår i kategori 
är bland annat tappad torgkänsla, dött, bättre förr, ingen cykelbana. Under kategorin övrigt 
finns de positiva aspekterna som bara presenterades av en person som till exempel säkrare, 
jämnare trottoar och bra flöde. Precis som på Nybrogatan tycker majoriteten att platsen har 
blivit öppnare, trivsammare och livligare.  
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Figur 37. I diagrammet redovisas vad de tillfrågade skulle ändra på om de fick bestämma. 
 
I figur 37 syns resultatet av den andra frågan som handlade om hur man ville förändra eller 
förbättra ytan. Den stora majoriteten svarade att det skulle till mer grönska. Det som ligger 
under kategorin övrigt är de åsikter som bara en person har fört fram som till exempel att 
busskylten står i vägen, det är för rakt, fler aktörer i närheten inte bara 
begravningsentreprenören och en kiosk.  
 
 

 
Figur 38. Diagrammet visar med vilken frekvens som trafikanterna rör sig över ytan. 
 
I figur 38 redovisas resultatet av frågan hur ofta människorna rör sig över ytan. En stor 
majoritet går över ytan dagligen och många av dem flera gånger per dag då platsen är en del 
av vägen till jobb eller skola. Även här var majoriteten av de som svarade att de endast rörde 
sig på ytan ett par gånger i månaden äldre pensionärer.  
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Figur 39. Diagrammet visar var på Rådhustorget trafikanterna anser det tryggt att gå. 
 
Alla som deltog i undersökningen tillfrågades var på ytan som de kände sig trygga att röra sig. 
Mer än hälften svarade att det inte spelade någon roll de rörde sig över hela ytan. De som 
svarade höger menar att de rör sig till höger i figur 27, närmast vägen.  
 
 

 
Figur 40. I diagrammet syns vad som trafikanterna anser gör dem trygga. 
 
De deltagande i undersökningen blev även tillfrågade vad som gjorde att de kände sig trygga 
på platsen. I figur 40 visas vad de svarade. Majoriteten av de tillfrågade kunde inte specifikt 
säga vad som gjorde att de kände sig trygga. Men en stor del av de tillfrågade svarade att det 
berodde på ytan är öppnare, bredare och mer lätt att överblicka. 
 
Det som skiljde mellan de äldre och yngre respondenterna var att en del av de äldre tyckte att 
det kändes tryggare att gå vid husväggen på Rådhustorget för att det ingav en känsla av 
trygghet, för på den öppna ytan kunde någon komma och överfalla dem. Medan en del av den 
yngre kategorin människor ansåg att det var tryggare att gå närmare vägen för då kunde ingen 
som stått gömd närmast väggen attackera dem.  
 



 40

 
Figur 41. Diagrammet visar var de tillfrågande anser att det är tryggt att cykla. 
 
Alla i undersökningen blev tillfrågade om var på ytan som de ansåg det tryggt att cykla 
resultatet visas i figur 41. Av alla de tillfrågade cyklade majoriteten inte alls men av dem som 
cyklade använde de flesta hela ytan. Av de 28 respondenterna som svarade att de cyklade 
kände 27 stycken att de var trygga när de cyklade och en att han inte var det. Kategorin till 
höger är den sidan som i figur 27 är till höger. 
 
 

 
Figur 42. I diagrammet visas det vilka aspekter som medför trygghet för trafikanterna.  
 
I figur 42 presenteras vad som får människorna att känna sig trygga när de cyklar. De flesta 
svarade att det inte fanns någon speciell anledning till varför de kände sig trygga, 11 stycken, 
men många tyckte att den öppna ytan gjorde platsen trygg.  
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Figur 43. Diagrammet visar vilken beläggning som föredras av cyklister.  
 
När respondenterna svarade på frågan vilken beläggning de föredrog när de cyklade svarade 
majoriteten, mer än hälften, asfalt se figur 43. Det var även ganska många som föredrog 
gatsten men ett par stycken nämnde kullersten och gräs och några hade ingen åsikt.  
 
 

 
Figur 44. I diagrammet visas vilken beläggning som föredras av fotgängare.  
 
I figur 44 visas det vilken beläggning som trafikanterna föredrar när de går. När det gäller 
fotgängare blir resultatet det omvända när det gäller de två största kategorierna. Över hälften 
väljer gatsten som det bästa och 35 % väljer asfalt. Det fanns en person som valde grus som 
det bästa underlag att gå på.  
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Figur 45. Diagrammet visar hur ofta trafikanterna håller sig till den för dem avsedda filen.  
 
I figur 45 presenteras svaren till frågan hur trafikanterna håller sig i det område som är avsett 
för dem när det finns gång- och cykelvägar som till exempel på bron som leder in på 
Rådhustorget. En mycket stor majoritet svarade att de ofta håller sig i den rätta filen. Men det 
är fler som säger att de aldrig går på rätt sida än det är som säger att de gör det ibland.  
 
 

 
Figur 46. I diagrammet visas vilken ålder trafikanterna i ytan hade.  
 
I figur 46 visas resultatet av vilken ålder som undersökningens deltagare hade. Drygt hälften 
av dem som deltog var mellan 21 och 60 till skillnad från på Nybrogatan där det var 75 % 
som var i den åldern. Men på båda platserna finna alla åldersgrupper representerade.  
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6.2.3 Skillnader och likheter mellan Nybrogatan och Rådhustorget 

 
I studien som genomförts har det visats att samspelet mellan trafikanterna i båda de 
undersökta ytorna fungerar bra.  
 
På Nybrogatan är trafikflödet högre än på Rådhustorget men ytan är också större och sväljer 
fler trafikanter. Men det var tydligt att byggarbetsplatsen påverkade flödet av människor in 
och ut ur ytan. Det blev trångt och hastigheten sänktes hos majoriteten av trafikanterna även 
om sänkningen var liten och under lång tid hos många. Uteserveringarna påverkade inte alls i 
samma utsträckning då de inte var lika skrymmande. Under observationerna framkom det att 
cyklisterna på Nybrogatan till största delen valde att cykla på den större ytan till höger (se 
figur 4). Ungefär 80 % av cyklisterna höll sig på den sidan trots att fotgängarna rörde sig över 
hela ytan. Vilket kan bero på att den trånga sidan till vänster (se figur 4) är lite skyddad av 
möbleringen och taket och upplevs avsedd för fotgängare. De som rör sig på ytan använder de 
funktioner som finns på ytan som att cykla, gå eller vila på bänkarna. De få gånger som en 
trafikant var tvungen att korrigera sitt beteende för att undvika en incident var det alltid en 
fotgängare som ”orsakade” situationen aldrig en cyklist. Ett tecken på att ytan fungerar bra är 
att de enda gångerna som ringklockan har använts är för att hälsa på en bekant som gick förbi.  
 
 

 
Figur 47. Bilden visar busskylten och ”trappsteget” på Rådhustorget som respondenterna hade åsikter om.  
 
På Rådhustorget är det lite lägre trafikflöde men det rör sig ändå rätt mycket människor på 
ytan. Trots att trafikanterna kan komma in på ytan från fyra riktningar ger det inga problem. 
Majoriteten av trafikanterna kommer från staden (bakom oss i bilden) eller är på väg till 
staden (hitåt i bilden) och de är uppmärksamma på om någon kommer från sidorna. När det 
står människor och väntar på bussen eller om det går två eller flera fotgängare i grupp så 
väljer cyklisterna att köra till höger om busskylten (se figur 47) trots att det är trångt och nära 
vägen. Att cyklisterna känner sig ”tvingade” att cykla på den sidan kan bero på, som kom 
fram i enkätundersökningen, att trappsteget är i vägen så ingen kan komma fram där.  
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7 Analys och diskussion  
 
Sedan lång tid tillbaka har vägar byggts in i samhällen för att befolkningen ska erhålla 
tillräcklig försörjning av varor och tjänster. I framtiden kommer vägar fortfarande att vara 
nödvändiga men många av de korta transporterna kan ersättas med gång och cykeltrafik. 
Transporten av människor inom en radie på 3 - 5 km från utgångspunkten kan till stor del 
utföras med cykel och ersätta dagens bilbehov. På samma sätt som vägar har byggts in i 
samhället borde gång och cykelvägar byggas in i den framtida stadsplaneringen av städer för 
att gång- och cykelstaden ska kunna uppnås. 
 
I studien har det kommit fram att de undersökta ytorna fungerar bra. I observationerna fanns 
inga allvarliga tillbud alls. De incidenter som uppkom var tre stycken trafikanter som var 
tvungna att göra en tvär sväng för att undvika konflikt samt en tvärnit. Av 3008 observerade 
trafikanter anser vi att fyra incidenter inte är något högt tal. Precis som Hammarin och 
Warnelid säger är ytan inte reglerad med skyltar eller linjer utan samverkan mellan 
trafikanterna gäller. Endast ett fåtal av trafikanterna har i enkäten uttryckt att de saknar 
uppdelningen av cykel- och gångutrymme vilket vi tolkar som mycket positivt eftersom det är 
en stor förändring att ta bort körbanan och cykel- och gångbanorna. Samtliga individer som 
har promenerat och cyklat på områdena i mars månad anpassade sig efter varandra och därför 
får ytorna anses fungera väl under vinterhalvåret. Under sommarhalvåret blir flödet större 
både när det gäller fotgängare och cyklister. Utrymmet minskar också då restauranterna 
bygger upp sina uteserveringar vilket gör ytan för rörelse trängre. Trots mer trafik och mindre 
yta så fungerar båda platserna bra. Mycket sikt och tid att planera sin färdväg gör att många 
människor kan röra sig genom ytan samtidigt i samförstånd. 
 
I enkätundersökningen ställdes frågor om vad trafikanterna ansåg om ytorna efter 
ombyggnaden och den stora majoriteten var positiv. De flesta ansåg att det hade blivit 
öppnare, mer trivsamt och finare på båda ytorna. De flesta kände sig även trygga att röra sig i 
ytorna tack vare att det är upplyst, öppet och mer människor i rörelse precis som Berglund och 
Jergeby sa att om man känner sig sedd känner man sig mer trygg. Det var ju även ett av 
kommunens mål att öka aktiviteten i centrum vilket verkar ha lyckats.  
 
Ett problem som är svårt att komma tillrätta med är alla människors olika behov, krav och vad 
de önskar att staden ska innehålla, alla tycker ju nämligen inte lika. Enligt Berglund och 
Jergeby ska staden planeras så att den passar för alla vid alla tidpunkter. Därför är det viktigt 
att få samtliga invånare att kämpa för samma sak eller i vart fall ett par specifika 
utgångspunkter för att tillfredställa allas behov lite lättare. De faktorer som vi enligt vår studie 
kan läsa ut är att majoriteten av människorna tycker är viktiga är öppet, brett och grönska. 
Dessa faktorer är därför viktiga att försöka inkludera i planeringen av nya gång- och 
cykelstråk. 
 
Många av de tillfrågade var redan positiva till hur ytorna såg ut efter förändringen och 
majoriteten kunde inte komma på vad de skulle ändra på. Men det som människor ville 
förändra på Nybrogatan var mer grönska. Det trafikanterna ville ändra på Rådhustorget var 
även här grönska trots att det redan finns en del träd i ytan. Detta stämmer även överens med 
Berglund och Jergebyns tankar om varför människor trivs och värdesätter högt, naturen och 
grönska.  
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Under alla timmar som observationerna pågått upptäcktes inte en enda incident vilket vi tolkar 
som ett mycket positivt resultat. Det enda som hände var att några av fotgängare och 
cyklisterna fick svänga tvärt för att undvika en incident men det var aldrig ens nära en 
kollision. Varför blir det då inga incidenter? Enligt det vi sett under observationerna verkar 
människorna oberoende av färdsätt, redan när de kommer in i ytan, ”planera” sin väg ur den 
och på så sätt anpassa sig till sina medtrafikanter. Alla trafikanter som rör sig på ytan är 
uppmärksamma på de övriga trafikanterna och samspelar med varandra för att underlätta för 
alla parter att röra sig i ytan. En faktor som vi efter enkätundersökningen ser är viktig för att 
samspelet ska kunna fungera optimalt är att ytan är öppen och att det är lätt att få överblick 
över ytan vilket är faktorer som båda platserna har. Ett tydligt tecken på att ytorna fungerar är 
att ringklockorna bara används för att hälsa inte för att varna.  
 
Att tillvarata själen i staden, som boverket anser vara ett bra tillvägagångssätt för att få en 
trivsam stad, är något som är tänkvärt, frågan är hur man gör det. Om man frågar 
befolkningen som vi gjort i vår studie, erhålls ganska många svar på frågor som kan vara 
svåra att fundera ut själv. Staden tillhör alla människor som bor i den och alla måste kunna 
påverka och bidra vid förändringar. I visionen från Boverket står det att behovet hos 
människorna och desras verklighet ska beaktas för att lyckas långsiktigt. Detta medför att 
förändring inte är något fel bara det är på de berörda människornas direktiv. För att lyckas 
med att få en stad där människor trivs och rörlighet och tillgänglighet för alla trafikanter är 
stor, kommer det att krävas att människornas förutsättningar tas i beaktande samt att stadens 
förutsättningar får ligga till grund för nya tankar och idéer. 
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8 Vidare forskning 
 
I detta arbete ägnades det endast intresse till hur trafikanterna upplever förändringen. I en 
vidare forskning skulle även butiker och centrumföreningen kunna involveras för att ta reda 
på hur de upplever situationen idag jämfört med före ombyggnationen.  
 
Det skulle även kunna vara av intresse att ta reda på hur människorna skulle ställa sig till att 
röra sig i rena Shared Space - områden där alla trafikanter är på samma yta jämfört med de i 
denna rapport behandlade ytorna där bilisterna är borttagna.  
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Bilaga 1 
 
Enkätfrågor 
 
Hur upplever du förändringen som har gjorts här på platsen, vad har blivit  
 
bättre_______________________________sämre_______________________________ 
 
 
Vad skulle du vilja förändra?_________________________________________________ 
 
Hur ofta rör du dig på platsen? 
 
dagligen  ett par ggr i veckan  ett par ggr i mån 
 
 

Vart på platsen känner du dig trygg att cykla? 
 
Till höger  Till vänster  mitten  Hela ytan 
 
 

Känner du dig trygg att cykla där?   JA NEJ 
varför?___________________________________________________________ 
 
 

Vart på platsen känner du dig trygg att gå? 
 
Till höger  Till vänster  mitten  Hela ytan 
 
 

Känner du dig trygg att gå där?    JA NEJ 
varför?___________________________________________________________ 
 
 
Vilken beläggning föredrar du när du…  Cyklar________________________ 
    Går___________________________ 
 
 
När det är uppdelat i cykel- och gångbana håller du dig då i din fil? 
Ofta  ibland  sällan  aldrig 
 
 
Ålder   -20år 21-40 41-60 61-70 71        U__ 
 
 
  Kvinna   Man 
 
 
  Cyklister   Fotgängare 
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Bilaga 2 
Observationsschema 
Cyklist Gångare 

Tvärnit 

Tvär 

sväng Incident  Opåverkad   Tvärnit 

Tvär 

sväng Incident  Opåverkad   

C G C G C G     C G C G C G     
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Bilaga 3 
Intervju 
 
Intervjuade är Jan-Erik Landh, Mats Hellnäs och Ivan Andic. Frågeställaren är Andreas 
Berglund. 
 
Andreas. Ja som sagt ni vet ju vad x-jobbet handlar om och vår frågeställning som vi har för 
denna intervju är: Varför ville ni förändra det som redan fanns? 
 
Jan Erik. Ja jag kan ju börja och ser man historiskt tillbaks tillbaks har det varit filosofi från 
60-tal att dela upp alla trafikslag, allt från naturligtvis bilar på sina banor, separerade system 
för cyklar. Sen har de även varit mellan cyklar och fotgängare, sen har även mopeder kommit 
in och man har pratat om vart gör vi av mopederna någonstans. Till att, då kan vi även se hur 
vi byggde bostadsområdena på 60 tal som är ordentligt separerade, men har då fått en karaktär 
av otrygghet i områdena där folk inte vågar gå för att de är för ödsligt. Och sen har man sagt, 
nä nu vi vill ha tillbaks det här igen så att vi kommer tillsammans igen. Att vi alltså blandar 
trafiken och tittar vi sen på de centrala delarna där vi inte har råd att separera över huvudtaget. 
Där vill vi ju ha att folk ska blandas och det är väl i den ändan vi är i nu.    
 
Mats Hellnäs. Mm 
 
J-E. Det är en händelse som slår över åt andra hållet nu, förut var de en separering till 100 % 
och nu ska vi blanda ihop saker och ting. Vi tror då också genom att göra de så här där vi har 
alla trafikslag så tar man det mycket lugnare. För det var en övertro att den här separeringen 
skulle ge en riktig trafiksäkerhetseffekt, det kanske den gör, i vissa avger den en otrygghet 
istället. Det här ska då sänka tempot i trafiken och då ska alla kunna samsas, det är tanken i 
vart fall. 
 
Mats. Sen kan vi säga ett annat sätt att beskriva det här är väl också att, från renodlat att 
tekniker som har jobbat med det här så har man också fått till den mjuka aspekten i det här i 
form av beteendevetare, arkitekter som har fått mer tyng in i projekten som sådan. 
Gestaltningsfrågan har blivit än viktigare och det har ju också bidragit till det här att man gör 
andra typer av möblemang i gatumiljön som gör att man måste skapa någonting annat. Att det 
ska skapas någon form av ökad kvalitet och attraktivitet som också bidrar till den ökade 
tryggheten. 
 
J-E. Och sänkt hastighet. 
 
M. Ja sänkt hastighet och massa grejer, så arkitekter och gestaltare har inte bara tagit plats i 
projekten utan vi har också bjudit in dem. 
 
J-E. Vi har en stad för alla där även handikappade ska komma fram och göra anpassningsbart 
för alla. Det gör ju också att man måste få ner hastigheten kan jag tänka. Så de är väl en 
blandning av de här bitarna egentligen, så vad som är ”hönan eller ägget” vad som är 
verktyget och vad man vill ha det kan man diskutera om. 
 
 Ivan. Man kan se det som att de vi mest koncentrera oss att tänka på i det här är stadsmiljön 
där det är flera trafikanter som ska samsas på gemensam yta.  
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 M. Nu pratar vi iof gång- och cykeltrafik väldigt mycket men det är klart att der är 
ofrånkomligt att tänka på bilen. Men vi planerat och alltid utgått från bilen och den separering 
som har varit då mellan de här trafikslagen så har ju också gatorna blivit en form av barier i 
satdsmiljön. Genom att blanda upp det här totalt så har vi längre ingen barier på samma sätt. 
 
A. Delad yta som sagt. 
 
M. Delad yta ja.  Jag vet inte om du kommer på det men just det här med att få en ökad 
trygghet, men med ökad trygghet på ett sätt kan det bli en ökad otrygghet på ett annat sätt. 
 
As. Men det är väl lite det som jag har läst hittills av all teori att som cykeltrafikant känner 
man en väldig trygghet om det är uppdelat men så fort man kommer till en korsning blir det 
mycket mer otryggt än det var tidigare än om det skulle ha varit lite blandat. Så det s 
tämmer väl lite in på det som du sa att om det är tryggt på ett ställe är de otryggt på ett annat. 
Eller du kanske hade en annan infallsvinkel? 
 
M. Nja..aa precis jag tänkte så här jag att utifrån gångtrafikanten som ändå kände en viss 
trygghet, där skulle ändå majoriteten av cyklisten höll sig där man var visad att vara då på en 
gång- och cykelbana när man vet att de är uppdelat med olika beläggningar och oftast gjorde 
man ju så. Men nu då när vi blandar upp det här så kan man då som gångtrafikant känna mer 
otrygghet att här kan det komma cyklar farande precis hur som helst, som inte anpassar sin 
hastighet osv. Aa där kan man skapa otrygghet tror jag.  Där hör vi ju även en del reaktioner 
från vissa som tycker att de här är rörigt och otryggt. 
 
Ivan. Det innebär att när man har en lite mer otrygg plats blir det trafiksäkrare. 
 
M. Jo de är ju det vi egentligen säger att skapa den här otydligheten så ska trafiktempot 
sjunka, även som cyklist måste man anpassa sig mera men även gångtrafikanter. Samspelet 
där är det som gör det. 
 
J-E. Det här är ju så himla svårt att få fram, sen när du kommer att intervjua folk kommer du 
förmodligen aldrig få det här bekräftat. Utan otrygghet är ju negativt, att vi använder 
otrygghet till en ökad säkerhet är så ologiskt för dem flesta så de går bara inte att förklara. Det 
ska bli intressant att se vad ni får för reaktion på det när ni är ute och testar idén på folk.      
 
A. Jättenegativa, men förhoppningsvis inte. 
 
J-E. Jag hade också ett exempel som gör att man tänker till lite på just de här med att nu 
upplever vi att man cyklar mer på gångbanor och torg. Gränsen mellan gångbana och torg blir 
ju också mer diffusa så vi bjuder ju in till det här också. Vid ett tillfälle när jag gick på dom 
här broarna med bred gångbana, ser jag en mamma med ett barn på ca. 5-6 år som cyklande 
naturligtvis med mamman på gångbanan och de skulle ju ingen säga att det är fel. Men de är 
en cyklist egentligen som skulle cykla ute i körbanan. Men vem petar ut en 6 åring i 
körbanan? Och vad lär man sig då som barn från början, jo när det ska vara riktigt tryggt ska 
jag cykla på gångbanan. När ska man då skickas ut på körbanan, satt vi är ju inte riktigt 
tydliga med sånt det går inte att ha ett heltäckande system där vi alltid kan separera från 
varandra. Detta har man ju insett det här med stadsbyggnad, inte trafikplanering utan de är 
stadsplanering. Då gäller det att göra någonting tillsammans, blanda , folk, cyklar, trafikanter 
bilister. 
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M. En annan koppling i det här också är ju att när vi gör det här i stadsmiljö, alltså nere i tätort 
eller centrumkärnan där det är mer människor som rör sig, det är ju där vi börjar eller oftast 
gör det här i alla fall. Vad ger de för signal till cyklisten när den vistas eller åker i andra 
områden. Jag vet några exempel, Noaksgatan som har en väldigt bred gångbana ingen 
cykelbana utan bara en bred gångbana. Det är reglerat till 30 km/h så vi tycker att cyklisten 
kan få finnas där i blandtrafik ihop med bilarna. Men de är klart att cyklar jag nu på 
Nybrogatan och det ser likadant ut där som på Noaksgatan, där kan jag se en koppling. Ena 
gången ska jag cykla där det är blandat men andra gången ska jag vara ute i körbanan. Så för 
mig som cyklist blir det svårare att förstå var jag ska vistas den ena gången men inte den 
andra. Jag säger att generellt att det inte är så men de är något jag har tänkt på, vi får ju ganska 
mycket telefonsamtal kring det här när man ondgör sig på sådan här saker. Där finns det ju iof 
även en annan risk då på de här bostadsgatorna där portarna inne i trapphusen går precis i 
gångbanan. En cyklist kommer och man slår upp porten och de upplever man som en 
otrygghet. Men som cyklist tycker man att man är smidig på cykeln, det är ju bara att korsa 
lite emellan så varför inte. 
 
J-E. Vi får ju säga också att de flesta av våra gång- och cykelvägar har vi inte en uppdelning. 
Så kommer du till ytterområdena så är man tillsammans. Vi kan inte bygga så breda gång- och 
cykelbanor så att vi delar upp det. Utan det är först när du kommer in till stan och det blir 
mera trafik som vi delar upp ofta med plattläggning på gångbana och asfalt på cykelbana. Så 
de allra flesta cyklar i blandtrafik, så de är ju svårt att veta vart de plötsligt blir gångbana. 
Gångbanorna skyltar vi ju inte heller, så de är nått som man generellt ska veta bara som 
cyklist att det plötsligt är en cykelbana. Däremot är det alltid en cykelskyllt där du får cykla så 
egentligen är de inte tillåtet så är de förbjudet. Men hur många tänker så när du inte ser någon 
skyllt? Så de är väl något sammantaget att vi har gett upp lite. Vi ser att staden är till för alla 
och då gäller det att få ner tempot på dem som är farligast och det är bilisterna. Vi har ju 
knappt några olyckor mellan cyklisterna och fotgängare.  
 
M. Njae 
 
J-E. Jag vet inte om ni redan har sett nu på de här sjukhusrapporterade om ni ser något?  
 
M. Ja det är väl egentligen där vi ser. Där vi har olyckor med oskyddade trafikanter, det är ju 
singelolyckor med cyklister som cyklar in i stolpar, ner i diken och på kanter men även 
kollisioner mellan gångtrafikanter och cyklister. Alltså det är mer av den typen av 
personskador än vad det är mellan bil och cykel. 
 
J-E. För det tror jag är viktigt att vi har med oss i Er studie att vi har med lite siffror, alltså vad 
händer i verkligheten. 
 
M. Men där har vi bra böcker över hur vi tittar på olyckstatistik i Eskilstuna.  
 
J-E. Men förr i den gamla när vi tittade på polisrapporterade hittade vi aldrig några sådana 
olyckor utan de är först nu på sistone.  
 
M. 2007 har vi en jättebra. Men det är en skrift som heter ”Trafiken i Eskilstuna” som har 
funnits i många år men just 2007 fick vi även med de sjukhusrapporterade olyckorna också 
och där ser man mycket tydligare att de oskyddade trafikanterna är….altså det som det 
handlar om är att de polisrapporterade som vi tidigare enbart hade tillgång till för 
olycksstatistiken, det var ju sällan en polis va inblandad i en olycka där en cyklist körde ner i 
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diket och skadade benet eller huvudet. Utan man åkte till sjukhuset och plåstrades om och sen 
åkte man hem, men nu får vi alla dem sjukhusrapporterade och de har naturligtvis trafikmiljön 
att göra. Så för oss är det här enormt värdefullt, vi viste att det var ett stort mörkertal och nu 
har vi fått in den och visar på att det är i huvudsak oskyddade trafikanter som är personskador 
det är inte folk i bilen. 
 
A. Aa 
 
I. Men centrum är ett exempel där vi har väldigt mycket blandat, biltrafik och cykeltrafik. För 
vi har ingen separering inom den inre ringen i centrum. Och där kan man kolla på 
olycksstatistik om det har skett olyckor och sånt. 
 
J-E. Jag tänker även på det här med blandning mellan gång och cykel. Alltså att man hittar det 
här, för jag tror att fotgängare är omotiverat oroliga, men der är kanske andra siffror ni har fått 
fram här. 
 
M. Inga stora siffror, nu har jag inte det i huvudet men jag ser ändå att dem finns. Men det kan 
vi titta på sen. 
 
I. Men har vi som markerat det här tidigare med separering av gång- och cykeltrafikant på 
gång- och cykelbanor. Det har man gjort för ett tag sedan men inte nu, har man inte den här 
uppdelningen nu? 
 
M. Jo stråk. 
 
J-E. Vissa bitar, så på rådhusplan gjorde vi nytt här nu.  
 
I. Precis men på de här befintliga huvudstråken där det bara är asfallt. 
 
M. Ja det är upp delat. 
 
J-E. Nä inte när du kommer ut en bit, på 3 meters bredd där delar du ju inte upp det. 
 
M. Det är blandat kan jag säga. 
 
J-E. Ja men inte på 3 meters bredd, har du ju inte. Möjligtvis om du har någon mittlinje för att 
du ska veta att det är ologiskt där också, för delar du upp där….Du vet i stadsparken är det ju 
uppdelat och vad blev det kvar? 1 meter för fotgängare och där är det ju ingen som går inom 
det där utan de går ju blandade där. Det är ju jätte trångt där. 
 
M. Men det är ju också sådana, alltså det blir ingen logik, från att man i vissa stråk delar upp 
med mittlinje och talar om att här ska gångtrafikanter vara och är ska cyklister vara med så 
kallade cykelmyror. Man brukar måla upp i cykelbanan och sen är de en skylt som är delad 
gångtrafikant och cykeltrafikant så de är delad gång- och cykelbana. Sen kommer vi till 
platser där det inte är fysiskt möjligt att det är möjligt att bygga så breda gång- och 
cykelbanor, ja då säger vi att det är blandat. Så kommer du till nästa sträcka och där går du in 
kanske i blandtrafik som cyklist i ett bostadsområde där det är reglerat till 30 km/h och det är 
så låga hastigheter. Så vi gör det inte lätt för cyklister heller att förstå hela logiken i det 
systemet som vi bygger om och så kommer du närmare in till staden och då är det helt 
uppblandat som Nybrogatan, så jag förstår ju cyklisten med, vart ska jag vara? Ena gången 
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här andra gången där. Är man då kanske yngre också, 14 – 15 år och har inte fått någon 
trafikutbildning, man kan ingenting om sånt här idag får du ju inte det i skolan. Du har tur om 
då får en sån trafikutbildning i skolan idag. Det är ju först när du kommer upp och ska börja ta 
körkort. 
 
A. Aa. Det kan man ju se på tv idag på Sveriges värsta bilförare man ser ju hur bra dem har 
lärt sig också.  
 
M. Ja precis, ingen garant för att man lär sig någonting, helt riktigt. Så visst, vad skapar vi för 
miljöer och då är de väl kanske det här att, släpp det. Man måste samspela i trafiken och på 
det sättet får vi också en ökad trygghet i slutändan, men om vi är där än det är….vi får se. 
 
A. Jag tänkte komma in på ytterligare frågor, jag har några här men vi har ju nosat på några 
stycken. Vilka mål hade ni med förändringen? 
 
M. Ja vad hade vi på Nybrogatan, det är nog olika. 
 
J-E. Nybrogatan om vi tar den platsen så var ju målet från början estetik. Vi ska alltså ha en 
trevligare stadsmiljö och det var ju en arkitekttävlan då som vi utlyste hur vi skulle dela torget 
så de är ju en del av att dela hela Fristadstorget. Där får jag nog säga att estetiken har styrt 
väldigt mycket, när de här förslaget kom från arkitekterna att vi skulle blanda, så var vi emot 
det här från början. Så det här är ju det mest belastade cykelstråket i kommunen. Ska vi där 
blanda ihop det här….Det här är ju, hur många år sedan är det? är det 4 år sedan? 
 
M. Dom var färdig menar du? 
 
J-E. Nej i arkitekttävlingen när vi hade den här debatten.  
 
M. 4 eller 5 år sedan. 
 
J-E. Aa just det. Så det hade ju disskuterats det här med Shared Space, men vi tyckte just det 
här med att ta bort bilarna, ska vi verkligen, kan vi inte dela upp det här nu så att cyklisterna 
får en bra kapacitet och att det blir tryggt och fint. Men hon stod på sig då och hon var ju 
ingen trafikexpert, så egentligen får jag säga att vi gav efter av estetiska skäl och sen har 
verkligheten kommit ifatt oss lite mer så vi ser att det här är ju inte så tokigt ändå enligt den 
här modellen. Men det var inte för att trafiken var så drivande i det här från början. 
 
M. Sen har vi Rådhustorget då, det är lite där också att skapa en annan, målet är ändå att 
skapa en vackrare stadsmiljö. Man jobbar mycket mer med beläggning och den här typen 
av… där var målet mer att skapa en torgkänsla. Ni ska ju dit och göra någon form av 
observation också vad jag förstår. 
 
A. Aa 
 
M. Men där var det ju att skapa torgkänsla och någonting annat runt om och då vart det inte 
den här uppdelningen. 
 
J-E. Tittar man också på de fakta som vi hade då så hade vi inte heller den här 
sjukhusstatistiken men vi såg ju alltså inga olyckor då mellan fotgängarna och cyklister, det 
var ju inte ett problem för oss då. Hade det varit ett problem då så hade vi stått på oss mer 
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naturligtvis och krävt en bättre lösning men iom att det inte fanns några fysiska olyckor att ta 
på då så var det mer den här känslan bara hos några fotgängare och cyklister. Vi har då haft på 
den här sträckan vid torget där det är rätt mycket trafik och där man känner som fotgängare att 
det är ett torg, så de kan ju ställa sig mitt på cykelbanan och prata och då tycker ju cyklisten 
att det här är ju mitt område så dom kör med ringklockan för att verkligen få bort 
gångtrafikanterna. Men har du inte den här markeringen, ja då inser du ju att vi får väja lite 
allihop här. Rent logiskt nu tycker jag att det är helt självklart att det ska vara så på sådana här 
torgsituationer att man får ta hänsyn till varandra och hittar vägar. 
 
I. Förut var de väldigt mycket bil som dominerade i den här typen av miljö, men det är inte 
längre så utan alla slags trafikanter ska vara på samma nivå. Det är de som gör den här lite 
mera Shared Space känslan och inte en bil eller stora svarta ytor som ska dominera i 
gaturummet. 
 
M. Sen kan man ändå säga att Rådhustorget är ju ändå, man ser ju ändå tydligt vart man som 
bilist ska vara i alla fall, det gör man ju, det är väldigt tydligt uppdelat. Det är också sådana 
här utmaningar som vi har när vi har kanske ett mål eller skulle kanske vilja ha gjort det här 
ännu mera uppblandat men det finns fysiska och geologiska förutsättningar som säger att vi 
inte kan göra det här. Här var det till ex. problem med buller i kringliggande fastigheter pga. 
vibrationer i gatan och sånt där. Vi hade tidigare gjort insatser där som visade sig att det 
funkade inte alls så därför var vi tvungen att göra om det här. Det var egentligen det som 
resulterade i hela ombygganden av rådhustorget kan vi säga. Men hade vi fått tänkt helt fritt 
hade vi kanske gjort någonting annat. Jag tror inte man politiskt heller var riktigt mogen, du 
får rätta mig där, men jag har för mig att man inte var mogen att släppa det helt, typ som 
Skvallertroget. 
 
I. Man undrade om det behövdes mera aktiviteter mera rörelse. 
 
J-E. Också lite andra lösningar, för där har du flera gator som ansluter. Här har vi ju inga 
gator som ansluter, du kan bara åka av på dom här två gatorna. Så det är ju lite annat. 
 
M. Ja de är de ju. Så målen kan vara olika tror ja, grundar sig på olika saker men jag tror 
vartefter vi sneglar framöver och sneglar på andra platser också som Nygatan som är en 
central gata här i centrum som vi säger att vi skulle vilja göra en helt renodlad Shared Space, 
typ skvallertorget. Där är nog mer också att målet då att just få ner trafiktempot, skapa den här 
otryggheten samtidigt som du ska lyfta stadsmiljön och få mer aktivitet. Det handlar ju om att 
utveckla ett samarbete med fastighetsägare, handel och näringslivet. Det är ju inte bara att vi 
trafikare gör en förändring utan du måste jobba med hela staden olika kvaliteter för att du ska 
få en bra effekt utav det. Det är väldigt tydligt när man jobbar med Shared Space.  
 
A. Ja alla måste ju få någon vinning av det i slutändan om dom ska vara med på det också. 
 
M. Aa, ja för begreppet Shared Space betyder ju att här ska vi dela området med många och 
det är inte bara att skapa någonting bättre mellan gång, cykel och bil utan det ska finnas 
någonting mer. Mera värden i den här miljön som kan skapa rörelse, liv och då får du bort 
otryggheten som fanns tidigare, att det var ödsligt som Jan här var inne på tidigare. Utan det 
vara bara några bilar som kom här och åkte. Du skapar förutsättningar för liv och rörelse, 
möte mellan människor kan man egentligen säga. Lyckas man skapa det, då får man ett 
livfullt centrum. Det är ett sätt. 
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J-E. Tittar man på din fråga, just målet och där måste vi erkänna att vi inte är så kristallklara i 
målfrågan men om man efteråt konstruerar någonting här, vi har ju inga 
trafiksäkerhetsproblem på Nygatan egentligen. Är det inte en stadsbildsfråga, det är de som 
utlöser det hela, vi vill ha ett mer levande centrum. Sen får vi massa andra effekter utav de 
också men skulle vi bara jobba för trafiksäkerhet skulle man kanske lägga ner krutet på ställen 
där vi har mycket snabbare trafik egentligen. 
 
M. Det kom en skrift från Boverket för ganska många år sedan som heter just stadsplanera 
istället för trafikplanera och det är egentligen precis det som de handlar om idag. Det är inte 
bara att trafikplanera utan du måste ta in hela staden och då är det ju den här boken som du 
ska titta på TRAST trafiken för en attraktiv stad. 
 
A. Aa 
 
M. Det är också det som vi jobbar utifrån, den här livsrumsmodellen och att man tittar på 
vilka olika kvaliteter som finns, den kan ju du berätta om Ivan. Det är ju de att man kan inte 
titta på trafiken som sådan, jo det kan man göra men man måste titta på vilka stadsrum den 
finns i och vad den ska ha för funktion, vilka kvaliteter som ska väga mer än andra.  
 
A. Det beror på vilket område man är på också.  
 
M. Aa 
 
A. Tror vi att vi är nöjd med målbildsfrågan där?  
 
M. Aa 
 
J-E. Så dåligt samvete har vi inte. (150) 

 

M. Vi hade inga mål i slutet.  

 

J-E. Näe. 

 

M. Vi kämpar på, kastar oss ut fritt. 

 

A. Jag nämner ju inga namn eller något sådant där heller nu så de är ingen fara. 

 

J-E. Mats kan ta på sig det. 

 
Skrattande 

 

M, Old man har styrt här nu. 

 

Skrattande 

 

J-E. Aa 

 

A. Du får för dina synder nu mats. 

 

M. Det här är ju bra kvalitet som vi ser, skrattar. 
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J-E. Ja och ni gick på det också, det är ju himla märligt, skrattande. 

A. Det är bra. 
 
A. Tredje frågan, vilka effekter var ni ute efter? Det tycker jag ni har varit inne lite på, har 
ni några specifika nu? 
 
J-E. Estetik, lägre hastigheter det är de bitarna. Målet var ju att få ut mer personer till 
platserna, att få en attraktiv plats. 
 
M. En bättre gestaltning av den här miljön eller den här platsen. Det är dom effekterna. 
 
A. Aa.  
 
J-E. Vi har det här med trygghet som vi inte har pratat om just när det gäller kvällar och när 
det är mörka årstider. Man vågar inte gå ut och då är det också en otrygghet pga. vad du läser 
i tidningen. Sen när man pratar med polisen säger dem, våldet som är på kvällarna det är ofta 
mellan gäng som håller på ofta yngre killar medan äldre personer inte behöver vara ängsliga. 
Vore det fler äldre ute så skulle det bli ännu tryggare. Då gäller det att komma över den där 
tröskel, hur får vi ut folk som går omkring på kvällen. Gör vi lite trevliga miljöer med 
belysning och så, så är de mycket lättare att man går ut och tar en promenad och därmed ökar 
du tryggheten. Även trafiksäkerheten och våldsbiten är en viktig del i det här också att jobba 
med belysning och attraktiva miljöer. 
 
M. Jag vet att vi pratar mycket om attraktivitet och trygghet men det gäller ju att skapa det på 
hela dyggnet. Det gör man ju mycket med den här effektbelysningen, lysa upp träd och 
fasader osv. Fast lite trafiksäkerhet också skulle jag vilja säga om vi tar rådhusbron så har vi 
ju ändå gjort förstärkt belysning vid övergångställen. Men som bilist med bätter belysning 
kring hela kringmiljön så uppfattar du ju också mycket tydligare en gångtrafikant eller en 
cyklist som är på väg över, eller man kanske inte ens tänkte passera just övergångstället där 
utan mitt på sträckan. Det skapar ju trygghet hos bilisten men även gång- och 
cykeltrafikanten. Så den typen av effekt vill jag tro iaf. att vi har skapat genom det här. Men 
det vet jag inte och det kanske är något som ni kan få fram i era observationer eller de 
intervjuer ni har. 
 
A. Förhoppningsvis, vi ser väl vart det barkar iväg någon stans. 
 
M. Dem går ju lite i varandra de hänger ihop de här kvaliteterna både trafiksäkerhet och 
estetik skulle jag vilja säga. Samtidigt som vi säger att vi bygger in den här otryggheten för att 
få ner trafiktempot. 
 
A. Jag förstår vad du menar definitivt, det är ju det om alla andra förstår det också, det är ju de 
som det hänger på. 
 
M. Aa, det är ju just de. 
 
A. Sen förändringsarbete ska man ju vara emot, så är det ju bara. Man går ifrån sin trygghet 
som vi pratar om och som vi vill skapa. Man vet ju inte vad man får och den där biten. 
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M. Ja jag inledde ju med här och sa, jag tror att det är en process, trafikanter och människor 
rent generellt. Därför försöker vi föra ut varför vi gör en sådan här sak pedagogiskt på olika 
sätt med möten, träffar, referensgrupper och projektgrupper. Rådhustorget var väll ett 
exemplariskt sätt att visa på hur vi hade jobbat fastighetsägarna och handeln där uppe. Påvisa 
vad hela syftet är med iden att bygga om, där de fick vara med i processen. Ändå så förstår 
man inte allting i slutändan. Så jag tror att det är en process hos människan, vi hänger ju inte 
med själva heller ibland. Vi är ju inte riktigt glasklara med målsättningarna, vi tror att det här 
är bra säger vi lite så där. 
 
A. Lite mer vision, målbilden är inte fullständig. 
 
J-E. När du kommer till det här med mål ska ju nästa steg vara det här med mätbara resultat 
och hur mäter vi resultatet av att du fått en tryggare stad. Det här du gör nu är en del i det men 
det blir ju inte en absolut sanning. Vi kan ju gå ut och fråga hur många som hälst så får vi 
olika svar. Men beror de just på våran åtgärd eller beror det på någonting annat som hände i 
samhället. Så på något sätt får vi ha en känsla att vi är på rätt väg. Det är de som gör de svårt 
tycker jag att vara så här himla konkret med mål och med tal. 
 
M. Olycksstatistik blir ju tydlig. 
 
J-E. Ja den blir ju tydlig. Men de här trygghetsfrågorna de är jättesvåra. 
 
A. Samtidigt hör ni väl på telefon när de ringer och klagar. Ringer de mindre så är de bättre. 
 
J-E. Nä det är inte säkert det heller för vi har gjort tester på det där. När vi började bygga om 
här i Eskilstuna med hamngatan som ligger här precis i inre ringen. Då var det ett herrans liv i 
tidningar och det var storm för jämnan egentligen och så tänkte vi att i nästa projekt som vi 
skulle komma igång så skulle vi sätta igång och hade informationsarbete, varpå vi hörde 
aldrig någonting, inga protester även med precis samma strul och samma problematik som 
tidigare. Det ända vi tolkade sen det var att, vi har fått nog vid första tillfället sen har man 
accepterat det här. Sen ett av de första examensarbetena som Andreas och Alex gjorde, så var 
de ju just att gå ut och lyssna efter den där vägen och då frågade dem folk, fick ni någon 
information? Nä de hade aldrig fått någon, vi hade skickat ut papper i brevlådan, vi hade 
inbjudningar osv. men ändå klagade dem inte. Så vi trodde ju när det var tyst att alla är nöjda 
och de har fått information och de är ju jättebra. Men sen när vi frågade efteråt så var de ingen 
som hade brytt sig. Sen den här utbygganden som vi har nu nere vid kyrkogatan så har vi då 
informerat rejält. Sen har vi nu efteråt gått ut slumpmässigt och plockat ut 100 personer och 
frågat om vad de tycker om informationen de har fått om de ens har fått information, då svara 
70 % att de är inte intresserad av den här informationen över huvudtaget. 
 
M. Också sade majoriteten av dom, Hur har du fått informationen? Via artiklar i tidningen. Så 
de är inte via utskick eller utställningar som vi haft. Utan de när vi har bjudit in media och de 
har skriva en artikel om det här projektet. Man läser alltså i den lokala tidningen. Det är där 
man tar till sig. 
 
J-E. Men ändå de här om att ändå bara 30 % i en central ombyggnad som är intresserad, det är 
förmodligen de som bor där och som åker förbi där. Men de som aldrig passerar förbi där 
läser inte ens de här artiklarna. Det måste vi vara klara över att vi tror att vi ska nå uppåt 60 – 
70 %  nöjda medborgare med information men det kommer vi aldrig att göra.  
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A. Har det med intresse att göra eller? 
 
J-E. Näe du bryr dig inte, du får så mycket information av samhället så du tar bara åt dig av de 
som berör dig just nu. Jag tycker man…om man läser det här om pensionskuverten som 
kommer ut så var försäkringskassan nöjda av at 70 % öppnade kuverten. 30% öppnar inte 
kuvertet även fast de berör dig personligen, din egna ekonomi. Då förstår man hur svårt de är 
att få ut information som knappt berör dig då. Det är så mycket reklam du får alltså så det går 
direkt. Men däremot om du bor där eller passerar förbi varje dag då läser du allt, du måste 
vara berörd för att du ska ta åt dig. Där måste vi ju anpassa oss så att vi inte gödslar med 
information på ställen där det inte behövs. Det var lite vid sidan av. 
 
A. Det är ingen fara 
 
J-E. Det är inga frågor. 
 
A. Vi kanske kommer in på det sen igen man vet aldrig. Vi ska gå på nästa fråga i sådana fall 
Och då är det, vad viste ni sedan tidigare, om det här att blanda trafikanterna? 
 
J-E. För mig är de första som kommer in är det här med Norrköping. Det har gett mycket 
ringar på vattnet satt vi som jobbar i professionen vi var ju sålda redan från början, medan det 
har ju tagit väldigt lång tid, vi hade ju politikerna med där nere. De hade svårt att ta åt sig de 
här och jag vet vilket folkstånd det var nere i Norrköping, hur knäppa kan de vara det är ju en 
av de mest trafikbelastade gatorna i staden så plockar dom bort signaler, övergångställen och 
alltihopa och bara trasslar till det, får man göra så?  
 
A. När var det man gjorde det där då? 
 
J-E. Kan det vara 10 år sedan någonting. 
 
M. Ja den finns här i boken. 
 
I. Var det inte så att man började med de här med gårdsgator på 90 – talet i Sverige. Men 
innan dess på 70 – talet i Holland där man använde en sådan här typ av gator i 
bostadsområden och gårdsgatumiljö där alla sammas på samma plats där barnen går ut och 
leker etc. På 90 – talet kom det hit och vi anpassade det lite till oss, senare efter det kom det 
här med Shared Space och bygger eller grundas lite på det här med gårdsgator. Man har alltså 
anpassat det här mycket mer i bostadsområdena och nu vill vi anpassa det här till stadsmiljön 
som torg och liknande.  
 
J-E. Skillnaden är trafikmärkningen för de här gårdsgatorna som var, det var ju lågtrafikerade 
gator i villaområden. Plötsligt kunna lägga in det här där det finns trafikleder och tänkte de 
strider ju helt mot det vi sa på 60 – talet. 
 
M. Så vi som jobbar med trafik i professionen vi har nog haft ganska bra kunskaper om det 
här sedan 2000 i alla fall skulle jag vilja säga. Kunskap och veta om effekter och fördelar, sen 
har nog resan varit mer för politiken eftersom det är en politiskt styrd verksamhet. Det har nog 
varit mer svårt tycker jag, att få dem att ta till sig. Sen har vi varit iväg på studiebesök inte 
bara i Norrköping utan även i Holland. Seminarium hade vi ju då med Sari Wallberg. 
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I. Jag vet att ett område här i Eskilstuna, har planarkitekten Bengtsson jobbat med 
utformningen av Hornsgatan i väster där ett bostadsområde vid Rimansparken, där har man 
utformat så att det ska bli som en gårdsgata i samma nivå där man blandar gångtrafikanter, 
cyklister och bilister. 
 
A. Det är samma beläggning där, rubb och stubb eller? 
 
M. Det är ingen allmän trafik där egentligen utan det är de som bor där. Snedställda 
parkeringar in där så man backar ut i gatan. Kvarteret Venus. 
 
A. Det fungerar bra i alla fall? 
 
M. Ja jag har då inte hört att det har varit något problem där nere i alla fall. 
 
A. Norrköping, fungerar det bra då? 
 
M. Du har hela den studien här i den här boken och den studien beskriver det här väldigt bra 
faktiskt. 
 
I. Dålig kvalitet hör ej vad som sägs 
  
J-E. Altså på det sättet är det här mer som en vägkorsning, eller tänker du på gatan, ja de är 
riktigt. Nygatan och Smedjegatan  
 
I. Inte som en lokalgata utan mer som en kvartersgata, där i från har vi inte fått några 
synpunkter faktiskt. 
 
J-E. Det är ju också en plats som är väletablerad. 
 
M. Den har jag inte ens tänkt på, den ligger in på någon tomtmark så det är ingen allmän gata 
så heller. 
 
I. Jo det är allmän gata. 
 
J-E. Så där är det ju tillåtet för biltrafik och man ser att det är så tydligt för fotgängare där så 
det är inge som kör fort där. Där har du ju faktiskt en bra gata att testa på också, där har folk 
även vant sig riktigt och det har etablerats en rutin, så de är nog kanske den bästa. 
 
A. Vilken gata var det?  
 
M. Gripsensgatan mellan Smedjegatan och Nygatan. 
 
J-E. Där har det faktiskt utvecklats ett mönster under en lång tid. Den kom till 97 -98 
 
M. Nej nej, den kom till i början på 90 – talet. Jag vet också att man politiskt ifrågasatte den 
här. Det var inte bra, många av de boende hörde av sig och förstod inte riktigt hur det här 
skulle vara och sa det här ska ju vara en privatagata där det inte ska åka några bilar. Så 
uppfattade boende efter den här gatsnutten det. Så det var lite intressant, man ville ha andra 
regleringar från politiskt håll. Här lyckades vi stå emot politiken eller vad jag nu ska säga, 
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man lät det vara för att se hur utvecklingen blev. Nu har de aldrig varit någon diskussion de 
senaste åren om det. 
 
J-E. Där är de väl heller ingen uppdelning mellan fotgängare och cyklister heller egentligen. 
 
I. Det är någon typ av olika beläggning. 
 
A. De har vant sig vid förändringen där också. 
 
J-E. Ja det tror jag helt har etablerats där, så de är nog ingen som frågar om det. 
 
M. Tittar man på Holland där man har jobbat med det här i flera år, där kan ju vi bara 
konstatera att där har man ju vant sig i de här städerna när man gjort det. Det fan ju en stad 
som vi var i när vi var ner dit när vi gick med Hans W. en trafikguru som drog igång det här 
med Shared Space och lyckades väldigt bra också. Det var en väldigt trafikerad korsning, 4 –
filig. Han sa, det är bara att gå rätt över och jag sa njaaa. Kom sa han, vi gick rätt över hela 
korsningen och bilarna bara stannade upp där och det funkade så bra, det kom en liten kille på 
cykel där och vinglade omkring och det funkade. Så någonstans så bygger man ju upp en 
mognad hos trafikanten också och så här ska det fungera på den här platsen. Det var ganska 
intressant att se men de har ju samtidigt haft en längre resa än vad vi har haft i Sverige så här 
långt iaf. 
 
A. Men uppenbarligen så fungerar det ju iaf. 
 
M. Det är de som gör att vi tror att vi ska jobbar vidare på det här att även om vi tror att vi kan 
få ett motstånd från trafikanterna. 
 
J-E. En viktig bit här är ju uthållighet, för från början är det ju troligen Nej från dom som bor 
och trafikerar här. Då gäller det att man får med sig politiken och inte ger upp vid första 
motstånd. Utan låter det fungera ett tag så att man vänjer sig. Kanske flera år innan man ser 
att vi kanske måste ge upp. 
 
A. Det ser man ju i många teorier inom all beteendevetenskap vid förändring att man måste ju 
stå på sig, det fungerar ju inte annars. Det är ju den här processen att vänja sig in i 
förändringen. 
   
M. Det är de här som kan vara det svåra då med politik som styr det här. Alltså politiken ska 
ju ändå företräda medborgaren, det kan bli väldigt populistiskt i vissa avseenden då och de 
tycker att nu får vi släppa på det här. Det finns ju exempel på det också, man inte vågar eller 
orkar hålla i en sådan här sak. Här tro jag att det krävs enormt mycket arbete tillsammans med 
politiken. 
 
J-E. Vi har ju också direktkontakt med medborgarna och får du då nej nej från början så måste 
du ju ändå unna motivera att vi gör det här iaf. Medborgarna säger, ni har gått ut och frågat 
och ändå fått ett nej, lyssnar ni inte på oss ni gör iaf. som ni vill. Hur hanterar man den biten. 
Så just dialog medverkan är viktig för att försöka få med dem tidigt och man säljer idén och 
de är med och kan påverka det här, fast det tar längre tid. 
 
M. Det var ju de vi var inne på lite tidigare också som Nygatan att här måste man, börjar man 
ett sånt här arbetet får man inte komma med ett färdigt koncept och köra det och sen tro att 
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man får någon förändring utan här måste man ha med fastighetsägare, näringsliv, handel och 
dem som trafikerar där. Det är ett förankringsarbete inte minst politiken naturligtvis. Annars 
tror jag inte att vi lyckas och de visar flera studier på också att så måste vi göra. 
A. Det är ju som med all förändring att vet man varför man gör det så är det också lättare att 
ta till sig det. 
 
M. Men också låta andra vara med, som Janne sa att få vara med och påverka och känna att 
jag är en del i det här. Jag som har den här butiken på gatan jag har ändå fått vara med och 
tyckt till och även fast man inte kanske tog min idé men jag har ändå varit med i arbetet. Då 
förvarar ju jag också det här saken som butiksägare och jobbar för den. Istället för att det 
kommer en kommun och säger att nu ska vi göra så här och du får anpassa dig efter det här. 
 
A. Då får man ju upp intresset hos alla runt om också. 
 
M. Det tar längre tid då, den resan är ju betydligt längre en vad vi gör normalt sett då, där är 
vi ju betydligt kvickare och snabbare från start till de att det blivit färdigt. 
 
A. Der kanske är svårt att skapa intresse också om det bara är 30 % som tittar på 
informationen som man skickar ut. 
 
A. Nästa fråga. Varför ville ni arbeta på det här sättet? 
 
J-E. Ja de var lite av det som vi sa tidigare när vi pratade om mål så de var väl egentligen 
estetiken från början. Ett attraktivt centrum. Det var de som utlöste det hela med 
arkitekttävlingen för att bygga om centrum. Över hu  
 
M. Ja det är över huvud taget att utvecklas både sig själv, en verksamhet och staden. Att man 
ser nya möjligheter och kvaliteter. Att man kan göra någonting bättre, att människor upplever 
hela det här som vi har pratat om på ett positivt sätt och att man skadas mindre i trafiken. Det 
är ju hela drivkraften i det här tycker jag. Att våga och att vara modig och pröva nya saker. 
Prövar man ingenting så kommer man ingenstans även fast det kan vara en återvändsgränd. 
Även fast det här med Shared Space inte pekar på en återvändsgränd direkt. Sen är ju frågan 
vart man tillämpar den och på vilka sätt och vilka platser, jag tror det kommer en mängd olika 
varianter av det här, det är jag övertygad om. 
 
A. Vi hoppas vidare här och vi har ju delvis besvarat de där frågorna under samtalets gång. 
Har det gjorts tidigare och vad inspirerade er?  
 
M. Ja de är väll Holland och Norrköping. 
 
A. Finns det några beteenden som ni kan befara uppkomma? Hos trafikanten menar jag 
då. 
 
I. Du menar i hur det förhåller sig till hur man utformar de här platserna? 
 
A. Jag får eller ska ju inte styra er allt för mycket i mina frågor.   
 
J-E. Det som är kärnan lite i ditt arbete här och när vi satte den här rubriken på examensarbete 
de är ju konflikten gång /cykel. Jag tror ju i vart fall att vi har fått ner hastigheten hos bilarna 
och kan hantera den biten. Men det vi är lite mer funderande över det är alltså gång och cykel 
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där vi inte sett ett jättestort problem men ändå folk uppfattar att de ändå vill vara separerade. 
Där vi ser svårigheterna det som vi har belyst här, det går inte att separera de här utan dom 
kommer att cykla på gångbanan man väljer platser som är tryggare än körbanan och då blir 
det blandat. Då kan en del säga: har ni gett upp? Eller ska vi bejaka det här och ställa frågan 
vad är det för positivt med det här att blanda gång och cykel och hur kan vi minska den 
negativa känslan kring det här. Min bild är ju att vi öppnar stan för alla, förutsatt alltså att det 
blir mycket enklare. 
 
Bandet tog slut och en liten miss uppkom i intervjun. 
 
J-E. Tidigare så var ju de också ett dilemma. 
 
I. Men mopedtrafiken har väl minskat? 
 
M. Mopedolyckorna? 
 
J-E. Känslomässigt så tycker jag också att mopederna har minskat, man ser dem knappt alls 
ute. Var inte de mer en ungdomsgrej för några år sedan. Jag har inte sett några siffror på det 
utan det är mer bara en känsla. 
 
A. Att det skulle vara mer mopedister nu än tidigare? 
 
J-E. Känner du inte det? 
 
A. Ja kanske. Det ända jag blir mer och mer förvånad över är att en del av dem man ser 
är…man var inte värdens bästa själv heller när man körde men jag höll inte 80 -90 blås på en 
cykelväg med barnvagnar iaf. Det har väl också att göra med mognad men att de inte tänker 
sig för liksom. 
 
J-E. Men det har du inom alla trafikantgrupper som är sådana som sticker ut och inte tar 
hänsyn till andra.  
 
A. Nu är vi lite på sidan om igen av det som vi skulle diskutera. Men lite om beteende där fick 
vi ju med. 
 
M. Vad var frågan nu igen. 
 
A. Finns det några beteende som ni befara kan uppkomma? 
 
I. Jag kan tänka mig att som vi diskuterar just nu med gångstråk genom parker om det skulle 
blandas in cykeltrafik där. Att det kan komma synpunkter från föräldrar som går genom 
parken med sina barn. Att de inte vill beblandas med cykeltrafiken, även fast vi vill lyfta upp 
det här och beblanda dem. 
  
M. Det gör man ju redan i så stor utsträckning redan idag så de tycker jag också att man ska 
bejaka det. 
 
J-E. Den andra biten är ju otryggheten i parken, men det är ju bättre att dom åker på alla 
ställen så att vi får ännu fler där ute. 
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M. Nä alltså några beteenden tycker inte jag att vi har, förväntningarna är ju positiva 
naturligtvis. Men ska vi hitta dom signalerna eller indikatorerna som är positiva. Ja alltså det 
som man hör om man ska se dem som positiva beteenden det är ju ändå att människor ändå 
upplever den här miljön mer attraktiv idag, det tycker jag att man hör idag att det är vackrare 
här. Då drar jag slutsatsen att då går man hellre här än någon annan stans, det borde ju betyda 
mer människor på platsen. Man stannar upp och står och pratar med varandra eller vad det nu 
kan vara, jag har inga belägg för det av någon studie. 
 
A. Det är en känsla?  
 
M. Ja det blir en känsla naturligtvis, jag har iaf inte hör att den här platsen skulle kännas mera 
otrygg de har jag inte hört. Sen att synpunkterna att cyklister och det här…jaao vi har fått 
synpunkter på det men inte överväldigande på något sätt. Det framförs vid lite olika tillfällen. 
Det handlar kanske mer om att fråga: varför har ni gjort så här, inte att man tycker att det är 
dåligt. Det är några som säger att de tycker inte att det här är bra men mer varför är frågan. 
Sen får man förklara och berätta hur våra tankarna kring är brukar de flesta accepterade det. 
Alltså om du överväger den här vackra platsen jämfört med vad den var tidigare. 
 
I. Inte som det hörs om man studerar utvärderingar av västra gatan där man sa att man var 
väldigt positiv till grönskan. 
 
J-E. Det är alltså en positiv reaktion på ett dött ting. Kan man få samma positiva respons från 
folk att va roligt att vi är fler som finns på platserna utanför. Eller vill man ha det lugnare, 
man vill inte ha något folk utanför mitt hus. Tanken med att ha det här med gång och cykel är 
ju att fler folk ska vara ute och fler accepterar det. Men får vi inte den bilden utan att alla 
tycker att det ska vara lugnt och stilla utanför mitt fönster och vill inte ha något folk utanför 
hos mig. Vi ser ju problematiken när vi ska placera busshållsplatser. Så är det ingen som vill 
ha en busshållsplats utanför hos sig där det står massa folk och väntar utanför ens egna 
fönster, utan flytta den 100 m bort. Jag kan gå till busshållsplatsen men jag vill inte ha den 
direkt utanför mitt fönster. Vi hade ju till och med diskussioner på Radmarchegatan där var 
det ju då affärsidkare, vi tyckte ju att är det inte bra om ni har folk utanför skyltfönstret, det 
måste ju va den bästa gratisreklam ni kan få. Nä de bara skitar ner och stökar till osv. så bort 
med busshållsplatsen. Så just attityden mot det här…vi kanske inte är så sällskapliga i Sverige 
utan vi är lite enstöringar. 
 
M. Det där exemplet har vi flera stycken utav. Vi har ju till och med ett ärende på 
Kungsvägen där han har överklagat till länsstyrelsen. Vad han nu ska överklaga eftersom vi 
inte har fattat något formellt beslut om att ha en hållplats där. Men han driver ärendet. 
Nyinflyttad, hållplatsen har funnits där i 15 – 20 år han som bodde där innan sa ingenting. 
Men de där också sånt som man… jag får nog återkoppla det där lite till vad vi pratade om 
tidigare med olyckor. Det finns ju då inte några olyckor egentligen registrerade mellan gång- 
och cykeltrafikanter. Det är singelolyckor alltså med cyklister i dom här miljöerna och de är 
oftast att man cyklar av vägen och man cyklar med punktering. 
 
J-E. Men då håller ju fortfarande den teorin att det händer inte mycket utan det är en 
otryggkänsla som man har som inte är bekräftad i olycksstatistiken. Det får vi leva med tills vi 
får andra siffror så då får vi väl hävda det.  
 
M. Det är mer kopplat till drift och underhåll, det ligger rullgrus, det är en grop och 
halkbekämpning med snö och is och sånt där det är då man åker omkull. Det är där olyckorna 
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är men inte i kollision mellan gång och cykel för otydlig miljö så här långt. Vi ska ju ha 
statistik på minst 3 år för att se en trend förändring. 
 
J-E. Det vet ja inte riktigt. Det har inte hänt någonting, så länge det inte händer någonting. 
 
A. Perfekt då går vi till sista frågan. Vilken är er vision för staden?  
 
M. Eskilstuna vision finns ju, det är en ny vision och det är ju den vi jobbar efter eller för. 
 
A. Hur lyder den då?  
 
M. Ska jag klara den här utan till nu lr? Skrattaden 
 
J-E. Börja du så fyller jag i. skrattande. 
 
M. Utmanande ska vi vara.  
 
J-E. Till oss kommer man för att lära. 
 
M. Vi välkomnar olikheter och idér. 
 
J-E. Egentligen är det intressant med visionen vi har nu att den talar inte om hu staden ska se 
ut, utan det handlar mer om hur vi hanterar framtidsfrågor. Hur vi ska vara hur vi ska bemöta 
allmänheten hur man ska uppleva den här staden. Det ska vara utmanande, nyfikenhet, våga, 
testa. 
 
M. Med målet naturligtvis att det ska vara den stolta fristaden.  
 
J-E. Ja och hållbar utveckling. Men just också att det handlar mer om våra beteenden i 
processen, vilket jag tycker är väldigt intressant. Annars så ska man ofta måla upp staden i 
visioner, så här ska den se ut när vi har nått visionen men det får vi inte så mycket hjälp med. 
 
M. Stoltheten tycker jag ändå kommer inte som en tydlig del. 
 
J-E. Nämen stoltheten talar inte om hur de ska vara utan du kan bli stolt på olika sätt, ta reda 
på hur på hur du blir stolt för hur i åter igen agerar. Det bli alltså något helt annat, vi hittar 
alltså inte färdigt hur staden ska se ut i våran vision. 
 
M. Det är väl just många som tar till om man pratar med andra tjänstemän inom kommunen 
just det här med modiga utmanande. Jag tycker att det här med Shared Space är modigt och 
utmanande och att göra någonting nytt som inte är traditionellt och som många trafikanter inte 
ser som traditionellt med bilar på ett ställe å gångtrafikanter på ett annat, utan här blandar vi 
upp det. Det är en direkt koppling mot det här. Det ger stöd för det. 
 
J-E. Verkligen 
 
I. Även i trafikplan tillämpar vi den här nya visionen. Och jämför man den tidigare 
trafikplanen från 1980 så har vi helt andra tankar nu. För nu ska vi tillämpa den här visionen i 
trafikplanen. 
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J-E. Alltså trafikplanen tar stöd av en översiktsplan och utvecklas i från den. Trafiken är ett 
inslag i stadsplaneringen, man måste ju kunna röra sig. I det här kan man då utforma trafiken 
så att man bara kommer åt dem mer attraktiva ställena med cykel eller att de plis mer positivt 
att ta sig till dessa med cykel istället för med bil. Då gör man det för att det är trevligare och 
dessutom får lite kondition. 1980 var det mer vart trafikleden skulle gå och vart 
parkeringshusen ska placeras till skillnad från den nya trafikplanen. Då skulle det förberedas 
för mer och mer bilar nu försöker vi begränsa biltrafiken. 
 
A. Är det något mer ni vill tillägga som ni inte tycker att vi har kommit in på riktigt? 
 
J-E. Nja det är just det här fokusen på rubriken du har så att du kan fundera på hur du kan 
blanda gång- och cykeltrafik och öka kvaliteten. Vi säger inte att vi ska göra något som dom 
accepterar här utan vi sticker ut hakan med rubriken och säger: hur kan kvaliteten bli bättre? 
Genomgående genom att vi har mer gång- och cykeltrafik och att den är blandad. Det är just 
att hitta den effekten, får vi samma effekt pm vi har delat upp det i massa olika kanaler för de 
olika trafikslagen. 
 
M. det är både in indirekt effekt och en direkt effekt av att vi gör en sådan här sak. Alltås den 
direkta effekten är för att sänka hastigheten men den indirekta effekten blir en vackrare och 
trivsammare miljö. Det är inte helt enkelt det här. 
 
J-E. Bara det inte blir så att dom inte får känslan av att de blir rörigt med det här och istället 
undviker dom här platsen och då har vi ju misslyckats totalt. Fast du kanske hittar kvaliteter 
som inte vi har sett som finns hos folk som du hittar nu när du pratar med folk. 
 
M. Ska ni bara intervjua gång- och cykeltrafikanter eller tar ni butiksägare också och hur 
upplever dom det? 
 
A. Jag har inte tänkt på butiksägare men vi får se. Grundtanken är ju gång- och 
cykeltrafikanter. Vi har ju våra begränsningar men vi kan ju vidga oss senare om vi ser att vi 
har tid.  
 


