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1 Inledning

1.1 Bakgrund

I 37 och 80 §§ vägtrafikkungörelsen (1972:603) (VTK) används uttrycket gågata.

Uttrycket definieras inte i kungörelsen och det finns inte på något annat ställe i lag

eller förordning. I allmänhet torde med gågata avses en väg som utformats för gå-

ende och på vilken annan motorfordonstrafik än leveranstrafik är förbjuden. Ut-

trycket gågata används ofta i plan- och trafikregleringssammanhang och många

tätorter har gågator. De flesta gågatoma ligger inom detaljplanelagt område. I 5

kap 3 § plan- och bygglagen (1987: 10) sägs att I detaljplanen skall redovisas och

till gränserna anges

1. allmänna platser såsom gator, vägar, torg och parker ,

I fråga om allmänna platser för vilka kommunen är huvudman skall användning-
en och utformningen anges . ---------

I propositionen 1985/86zl (sid 563) med förslag till ny plan- och bygglag anförde

departementschefen bl.a. följande angående stadgandet i 5 kap. 3 §: Vidare skall

användningen anges, vilket för gatumark innebär att det skall redovisas om den

skall avses för något speciellt trafikslag, t.ex. kollektivtrafik, varutransporter,

cykel- eller gångtrafik. Likaså skall större parkeringsytor på gatumark anges. Inne-

börden av sådana bestämmelser är att de organ, som svarar för att gatumarken

ställs i ordning och för trafikföreskriftema, inom ramen för sin verksamhet, bör

svara för planens genomförande i berörda hänseenden. Jag förutsätter därför att

sådana planbestämmelser av mer specifikt innehåll meddelas först efter samråd
med ansvariga organ .

I 147 § vägtrafikkungörelsen finns bestämmelser om behörighet för kommuner

att besluta lokala trafikföreskrifter om bl.a. förbud mot trafik med fordon av visst

slag. I 6 § vägmärkesförordningen (1978:1001) finns bestämmelser om att lokala

trafikföreskrifter skall utmärkas med vägmärken. I 15, 21 och 22 §§ vägmärkes-

förordningen finns de vägmärken, som i huvudsak har använts för utmärkningen

av de lokala trafikföreskriftema för gågatoma. Bestämmelserna om vägmärkena är

återgivna i rapporten. I ett överklagningsärende har Vägverket tagit ställning till

lokala trafikföreskrifter om påbjuden gångbana för en gata. Gågatan förutsätter
som framgår av det föregående i regel såväl planbeslut som därpå grundade beslut

om lokala trafikföreskrifter.

I bilaga till rapporten finns utdrag ur plan- och bygglagen, vägtrafikkungörel-

sen, vägmärkesförordningen och Vägverkets beslut i överklagningsärende TR10

9321614.

1.2 Uppdrag

Mot bakgrund härav har Väg- och transportforskningsinstitutet fått i uppdrag av

Vägverket att inventera vad man i Sveriges kommuner avser med en gågata, hur

den skyltas, vilka beslut som fattats, vilken trafik som tillåts på gågatan mm. samt

att undersöka innebörden av gågata i andra länder.
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1.3 Inventering och redovisning

I inventeringen har utretts hur gågatoma har utmärkts och vilka lokala trafikföre-

skrifter kommunerna har beslutat. Inventeringen har inte inriktats på den avsedda

användningen och utformningen enligt detaljplan. Här redovisas inkomna upp-

gifter från kommunerna. I redovisningen görs ingen värdering av lämpligheten och

riktigheten av de lokala trañkföreskrifterna och utmärkningen.

2 Målsättning
Målet är att ge underlag för en legal definition av gågata, om detta är möjligt, och

för hur utmärkning bör ske. Underlaget skall också kunna utgöra grund för

eventuella ändringar eller kompletteringar när det gäller trafikregler kopplade till

gågata.

3 Genomförande

Projektet omfattar en inventering av vad man i Sveriges kommuner avser med gå-

gata, hur den skyltas, vilka trañkregleringsbeslut som fattats, vilken trafik som

tillåts på gågatan, erfarenhet av gågatan bl.a. trañksäkerhetsmässigt. Dessutom
görs en undersökning av innebörden av gågata i andra länder.

Till samtliga landets kommuner utsändes ett frågeformulär som omfattade 6

punkter med anknytning till gågatan:

0 Punkt l gällde gågatans längd.

0 Punkt 2 gällde vilken typ av trafik som utöver gångtrañken tilläts på gågatan

enbart cykeltrañk,

cykel- och mopedtrañk,

viss annan motorfordonstrañk,

tidsrestriktioner.

0 Punkt 3 gällde gågatans skyltning (samtligatyper av vägmärken samt tilläggs-

tavlor).

Skyltning vid gågatans början eller ingång. Skyltning i korsning beroende av

vilken trafik som tilläts korsa gågatan.

0 Punkt 4 gällde arrangemang i gågatan och anslutande gata då korsande trafik

tilläts.

0 Punkt 5 gällde arrangemang i gågatan för längsgående fordon.

0 Punkt 6 gällde erfarenheter av gågatan samt synpunkter från kommunerna.

En delpunkt gällde gågatans säkerhet, hur många trafikanter som skadats (på

sträcka och i korsning). Exempelvis hur många gående som skadas i singel-

olyckor, i kollision med cykel/moped eller som blivit påkörda av bilar.
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En annan delpunkt gällde hur trafikanterna uppfattade gågatan i form av nega-

tiva eller positiva reaktioner till kommunen. Exempelvis olägenheter för gåen-

de som tvingas samsas med andra trañkantkategorier, olägenheter för rörelse-

hindrade och affärsmännens reaktion.

En tredje delpunkt gällde kommunens egen uppfattning om hur gågatan funge-

rar samt mer generella synpunkter på hur en väl fungerande gågata kan skapas.

I denna fråga ingår bl.a. kommentarer kring hur stor trafik som kan tillåtas på
gågatan, deras hastigheter, nivåskillnader och skyltsättning.

Till samtliga västeuropeiska länder skickades förfrågan ut angående regler och

skyltning av gågata. Primärkontakten togs därvid med respektive lands represen-

tant för den internationella databasen IRRD (International Road Research Docu-

mentation), vanligen forskningsinstitut, som sedan om så behövdes sände för-

frågan vidare till lämpligare representant.
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4 Resultat

Drygt 200 svar erhölls på den enkät som utsändes till landets samtliga 28 kommu-

ner. Svaren har oftast lämnats av kommunernas gatukontor. Nittiosex kommuner

uppgav att man hade gågata. Den totala längden av detta gågatunät var 4,7 mil och

den genomsnittliga längden per kommun 491 meter.

Gågatunätets längd ökar med Ökad tätortsstorlek eller, som figur 1 och tabell 1

visar, med ökat kommuninvånarantal . Om man undantar de minsta kommunerna

kan man grovt säga att längden gågata är proportionell mot antalet kommunin-

vånare, vilket innebär ungefär 10 meter gågata per 1000 kommuninvånare (i de

kommuner där gågata finns).

Tabell 1 Gågatunätets längd i meter i kommuner av olika storlek, som uppgivit

   

att gågata finns.

Kommunstorlek, Antal Gågatunätets Gågatulängd Gågatulängd

antal invånare kommuner totala längd per kommun (m per 1000

(m) (m) kommunin-

vánare)

< 15000 14 3030 216 17

1 5-25000 1 7 4265 251 1 2

25-35000 21 7131 340 12

35-50000 1 4 5555 397 9

50-80000 1 4 8560 61 1 1 0

80-1 1 0000 9 7850 872 9

>1 1 0000 7 10730 1 533 8

Totalt 96 47121 491 10

      

4.1 Skyltning av trafik vid infart till gågata
I föreliggande avsnitt visas vägmärken och tilläggstavlor som används för att ut-

märka trañkreglema på gågatan. Normalt upprepas skyltarna vid infarterna till

gågatan i varje korsning med trafik. Skyltsättningen påverkas också av hur trafi-

ken regleras på anslutande gator. Olika tillvägagångssätt från olika kommuner

visas i bilaga 1.

Tabell 2-5 visar hur stor del av gågatunätet som utmärkts med vägmärke av

olika typ och hur många kommuner av de totalt 96 som använt respektive märke.

73 % av det totala gågatunätet (47 121 meter) har utmärkts med något förbuds-

märke enligt vägmärkesförordningen (VMF), 22 % har utmärkts med något på-

budsmärke enligt VMF, 5 % av gågatunätet har inte utmärkts med något särskilt

vägmärke. "Oskyltade" gågator förekommer endast i de större kommunerna. Där

är också andelen gågator utmärkta med påbudsmärke stor jämfört med mindre

kommuner, dock med undantag av de allra minsta som även de har stor andel gå-

gator utmärkta med påbudsmärke.
En mer detaljerad redovisning av vilka förbudsmärken och påbudsmärken som

används görs nedan.
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Tabell 6-7 visar hur stor andel av gågatunätets längd som utmärkts med för-

budsmärke respektive påbudsmärke och hur denna andel varierar bland kom-
munerna.

Sextiosju av kommunerna har utmärkt hela (eller nästintill hela) sitt gågatunät

med förbudsmärke. Fjorton kommuner har utmärkt hela sitt gågatunät med på-
budsmärke.

Tabell 2 Skyltning av gågata i kommuner av olika storlek. Tabellen visar hur

många meter av gågatanätet som berörs av utmärkningen.

         

Antal Förbuds- Påbuds- Ingen skylt Totalt

kommun- märke märke

invånare

< 1 5000 1 930 1 100 0 3030

1 525000 3325 940 0 4265

25-35000 6156 545 430 71 31

35-50000 4505 990 60 5555

50-80000 7660 51 0 390 8560

80-1 1 0000 5320 2170 360 7850

>1 10000 75685 3955 1090 1 0730

Totalt 34581 1021 0 2330 47121

 

Tabell 3 Skyltning av gågata i kommuner av olika storlek. Tabellen visar hur

många procent av gågatunätets längd som utmärkts med vägmärke av

    

olika typ.

Antal Förbuds- Påbuds- Ingen Totalt

kommun- märke märke skylt

invånare

< 15000 64 36 0 100 °/o

1 5-25000 78 22 0 1 00 °/o

25-35000 86 8 6 100 °/o

35-50000 81 1 8 1 1 00 °/o

50-80000 89 6 5 100 °/o

80-1 10000 68 28 5 100 °/o

>1 10000 53 37 10 100 °/o

Totalt 73 22 5 100 °/o
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Tabell 4 Skyltning av gågata i kommuner av olika storlek. Tabellen visar hur

många kommuner som utmärkt gågatan med vägmärke av olika typ.

       

Antal Förbuds- Påbuds- Ingen Totalt

kommun- märke märke skylt

invånare

< 1 5000 1 1 5 0 14

1 5-25000 14 3 0 17

25-35000 1 9 5 1 21

35-50000 1 1 5 1 1 4

5080000 1 3 1 1 14

80-1 10000 6 4 1 9

>1 10000 6 5 4 7

Totalt 80 28 8 96

  

Tabell 5 Skyltning av gågata i kommuner av olika storlek. Tabellen visar den

genomsnittliga längden gågata (meter) per kommun som utmärkts med

vägmärke av olika typ.

       

Antal Förbuds- Påbuds- Ingen Totalt

kommun- märke märke skylt

invånare

< 1 5000 175 220 0 216

1 5-25000 238 313 0 251

25-35000 324 1 09 430 340

35-50000 41 0 1 98 60 397

50-80000 589 510 390 61 1

80-1 1 0000 887 543 360 872

>1 1 0000 948 791 273 1533

Totalt 432 365 291 491

  

Tabell 6 Andel av det totala gågatunätets längd i kommunen som utmärkts med

   

 

förbudsmärke.

Procent av gågatu- Antal Gägatulängd Gägatulängd (m)

nätets längd som ut- kommuner (m) utmärkt med ('70) per kommun ut-

märkts med förbuds- förbudsmärke märkt med förbuds-

märke märke

<30% 2 240 1 120

30-60% 2 1 1 55 3 578

60-90% 9 5745 1 7 638

>90% 67 27441 79 41 0

Totalt 80 34581 1 00 432
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Tabell 7 Andel av det totala gågatunätets längd i kommunen som utmärkts med

   

påbudsmá'rke.

Procent av Antal Gågatulängd (m) Gågatulängd (m)

gågatunätets längd kommuner utmärkt med på- (%) per kommun ut-

som utmärkts med budsmärke märkt med påbuds-

påbudsmärke märke

<30% 8 990 10 124

30-60% 5 1 61 5 1 6 323

60-90% 1 250 2 250

>90% 1 4 7355 72 525

Totalt 28 1 021 0 1 00 365

     

4.1.1 Förbudsmärken

De förbudsmärken som används för att utmärka gågatan är i huvudsak förbuds-

märkena 1.2.1 Förbud mot fordonstrafik och 1.2.3 Förbud mot trafik med motor-

drivet fordon. Utöver detta förekommer också förbudsmärkena 1.2.10 Förbud mot

cykel- och mopedtrañk och 12.11 Förbud mot mopedtrañk. Dessa två märken

används tillsammans med förbudsmärke 1.2.3. I viss utsträckning förekommer

också förbudsmärke 1.2.2 Förbud mot infart med fordon.
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Utdrag ur 21 § vägmärkesförordningen.

1.2.1. Märket anger att det råder förbud mot trafik i
Förbud mot for- båda riktningama med fordon av alla slag.
donstrañk Undantag från förbudet anges på tillläggstavla.

Märket innebär att gående får färdas på kör-
banan utan hinder av 132 9' vägtrañkkungörel-
sen (1972: 603).

Avser förbudet även den som leder cykel
eller moped eller annan trati kant som avses i
4 § andra stycket vägtrañkkungörelsen anges
detta på tillläggstavla.

1.2.2 _ Avser förbudet även den som leder cykel eller
Förbud mot lnfan moped eller annan trañkant som avses i 4 §
med fordon andra stycket vägtrafikkungörelsen (1972:603)

anges detta på tillläggstavla.

1.2.3 Märket gäller inte trafik med moped.
Förbud mot trafik
med motordrivet
fordon

1.2.10 Avser förbudet även ledande av cykel eller
Förbud mot cykel- mo d anges detta på tilläggstavla. Gäller för-
och mopedtrañk buciâet inte mopedtrañk anges detta på tilläggs-

tavla.

1.2.11 Avser förbudet även ledande av moped anges
Förbud mot moped- detta på tillläggstavla.
trafik

 

4.1.1.1 Vägmärke 1.2.1

Vägmärket förbud mot fordonstrafik har använts av 41av de 96 kommunerna och

berör en längd av 16 135 meter motsvarande 34 % av det totala gågatunätet enligt

enkäten. 25 av kommunerna har enbart använt förbudsmärke 1.2.1 för att utmärka

gågatan.

På 44% av det gågatunät som är utmärkt med märke 1.2.1 har märket en

tilläggstavla med texten gågata eller liknande. Inom de 18 kommuner som använ-

der tilläggstavla med texten gågata är 73 % av den totala gågatulängden utmärkt

med förbudsmärket 1.2.1 med tilläggstavla.

Tilläggstavla som anger undantag från förbud mot fordonstrafik enligt märke

1.2.1 berör 75 % av gågatulängden (16 135 m).

Tilläggstavla som anger att förbudet ej gäller cykel berör 21 % av gågatuläng-

den (16 135 m). Bland de 7 kommuner som använder denna tilläggstavla berör

denna 66 % av den totala gågatulängden i dessa kommuner.
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Tabell 8a Andel av det totala gågatunätets längd i kommunen som utmärkts med
förbudsmärke 1.2.1 förbud motfordonstrafik.

        

Procent av gågatu- Antal Gågatulängd (m) Gågatulängd (m) per

nätets längd som ut- kommu- utmärkt med (70) kommun utmärkt

märkts med märke ner märke 1.2.1 med märke1.2.1

1.2.1

<30°/o 3 430 3 143

30-60°/o 1 1 4040 25 367

60-90% 2 1755 1 1 878

>90% 25 9910 61 396

Totalt 41 16135 100 394

 

Tabell 8b Tilläggstavla till förbudsmärke 1.2.1 förbud motfordonstrañk.

        

Tilläggstavla Antal Gågatu- Gågatu- % av kom- % av det

kom- längd (m) längd (m) munens med märke

muner med med tilläggs- totala gå- 1.2.1 ut-

tilläggs- tavla per gatulängd märkta gå-

tavla kommun med till- gatunätet

Iäggstavla (16135 m)

"Gågata" 18 7035 391 73 44

"Gäller ej fordons- 29 12175 420 69 75

trafik med tillstånd" *

"Gäller ej cykel" 7 3315 474 66 21

 

4.1.1.2 Vägmärke 1.2.3 förbud mot trafik med motordrivet fordon

Vägmärket förbud mot trafik med motordrivet fordon har använts av 40 av de 96

kommunerna och utmärker en längd av 13 321 meter vilket ärlika med 28 % av

det totala gågatulängden enligt enkäten. 25 av kommunerna har enbart använt för-

budsmärke 1.2.3 för att utmärka gågatan.

Tilläggstavla "gågata" (eller liknande text) berör 34 % av gågatunätet som ut-

märkts med märke 1.2.3. Bland de 15 kommuner som använder tilläggstavla "gå-

gata" berör denna 75 % av den totala gågatulängden i dessa kommuner.

Tilläggstavla som anger undantag från förbud mot fordonstrafik enligt märke

1.2.3 berör 76 % av gågatulängden (13 321 m).

Tilläggstavla som anger att förbudet också gäller moped omfattar 8 % av gåga-

tulängden ( 13 321 m). Bland de 3 kommuner som använder denna tilläggstavla

omfattar denna 90 % av den totala gågatulängden i dessa kommuner.
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Tabell 9a Andel av det totala gågatuna'tets längd i kommunen som utmärkts med

förbudsma'rke 1.2.3 förbud mot trafik med motordrivetfordon.

        

Procent av gågatu- Antal Gågatulängd (m) Gågatulängd (m) per

nätets längd som ut- kom- utmärkt med (%) kommun utmärkt

märkts med märke muner märke 1.2.3 med märke 1.2.3

1.2.3

<30% 4 805 6 201

30-60% 6 2695 20 449

60-90% 5 2490 1 9 498

>90°/o 25 7331 55 293

Totalt 40 1 3321 1 00 333

 

Tabell 9b Tilläggstavla till förbudsma'rke 1.2.3 förbud mot trafik med motor-

   

drivet fordon.

Tilläggstavla Antal Gågatu- Gågatu- % av % av det

kom- längd (m) längd (m) kommunens med märke

muner med till- med tilläggs- totala 1.2.3 ut-

läggstavla tavla per gågatulängd märkta gå-

kommun med till- gatunätet

läggstavla (13321 m)

"Gågata" 1 5 4545 303 75 34

"Gäller ej fordons- 28 10100 361 65 76

trafik med tillstånd" *

"Gäller även moped" 3 1030 343 90 8

      

4.1.1.3 Vägmärke 1.2.3 plus vägmärke 1.2.10 eller 1.2.11

Vägmärket "Förbud mot trafik med motordrivet fordon" plus endera av vägmär-

kena "Förbud mot cykel- och mopedtrañk" och "Förbud mot mopedtrañk" har an-

vänts av 17 av de 96 kommunerna och berör en längd av 5 125 meter vilket ärlika

med 11 % av det totala gågatunätet enligt enkäten. Åtta av kommunerna har enbart

använt dessa förbudsmärken för att utmärka gågatan.

Tilläggstavla "gågata" (eller liknande text) berör 8 % av gågatunätet som ut-

märkts med märke 1.2.3 plus 1.2.10 eller 1.2.11 och har använts av två kommu-

ner.

Tilläggstavla som anger undantag från förbud mot fordonstrafik berör 79 % av

gågatulängden (5 125 m).

Bland de 17 kommunerna ingår dock 3 som använt enbart märke 1.2.10 förbud

mot cykel- och mopedtrafik, dvs. ej ihop med märke 1.2.3. Detta berör en sträcka

av 640 meter. Denna utmärkning kompletteras enligt kommunerna med "möble-

ring i gatan som tydligt visar att gatan ej är upplåten för motorfordonstrañk". En

av de tre kommunerna har också använt tilläggstavla som anger gågata.

Av de 14 resterande kommunerna har en använt märke 1.2.10 (ihop med märke

1.2.3). Detta berör en sträcka av 200 meter. Övriga 14 kommuner har använt

märke 1.2.11 förbud mot mopedtrafik, vilket berör en sträcka av 4 285 meter.
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Tabell 10a Andel av det totala gågatunätets längd i kommunen som utmärkts med

förbudsmärke 1.2.3 och 1.2.10-11.

    

Procent av gågatu- Antal Gågatulängd (m) Gågatulängd (m)

nätets längd som kom- utmärkt med märke (%) per kommun

utmärkts med märke muner 1.2.3 0 1.2.10-11 utmärkt med märke

1.2.3 0 1.2.10-11 1.2.3 0 1.2.10-11

<30°/o 5 830 16 166

30-60°/o 4 1 01 0 20 253

60-90% 0 - - -

>90°/o 8 3285 64 41 1

Totalt 1 7 5125 1 00 301

     

Tabell 10b Tilläggstavla tillförbudsmärke 1.2.3 och 1.2.10-11.

     

Tilläggstavla Antal Gågatu- Gågatu- % av kom- % av det med

kom- längd (m) längd (m) munens märke 1.2.3 0

muner med med totala gå- 1.2.10-11 ut-

tilläggs- tilläggstavla gatulängd märkta gå-

tavla per kommun med till- gatunätet

Iäggstavla (5125 m)

"Gågata" 2 390 1 95 34 8

"Gäller ej fordons- 1 1 4035 367 47 79

trafik med tillstånd"

 

 

 

  

 

4.1.2 Påbudsmärke

De påbudsmärken som används för att utmärka gågatan är påbudsmärkena 1.3.6.1

-1.3.6.4 VMF, som anger påbjuden bana för gående, cyklister och mopedister.
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Utdrag ur 22 § vägmärkesförordningen.

1.3.6.1
Påbjuden gångbana

1.3._6.2 Märket anger en bana som är avsedd för trañk
Påbjuden cykel- och med cykel och moped.
mopedbana

1.3.6.3 Märket anger en bana som är avsedd för gång-
Påbjuden gång. lrañk samt trafik med cykel och moped.
cykel- och moped-
bana (gemensam
bana)

1.3.6.4 Märket anger en bana som är avsedd för gang
PâbJuden gångbana trañk och en bana som är avsedd för trafik med
och cykel- och cykel och moped. Banoma är åtskilda med
mopedbana väg/rinarkenng. skiljeremsa eller liknande.

. arket anpassas efter förhållandena på plat-
SCR.

 

4.1.2.1 Vägmärke 1.3.6.1

Vägmärket påbjuden gångbana har använts av 13 av de 96 kommunerna och berör

en längd av 4 735 meter vilket är likamed 10 % av det totala gågatunätet enligt

enkäten. Sex av kommunerna har enbart använt påbudsmärke 1.3.6.1 för att ut-

märka gågatan.

Tilläggstavla "gågata" (eller liknande text) berör 32 % av gågatunätet som ut-

märkts med märke 1.3.6.1 och har använts av 2 kommuner.

Tilläggstavla som anger undantag från det förbud mot fordonstrafik som följer

av märke 1.3.6.1 berör 56 % av gågatulängden (4 735 m).

I ett fall har vägmärket 1.3.6.1 kombinerats med förbudsmärke 1.2.10 förbud

mot cykel och mopedtrafik. Detta berör en sträcka om 100 meter.

Tabell 11a Andel av det totala gågatunätets längd i kommunen som utmärkts med

påbudsmärke 1.3.6.1.

   

Procent av gågatu- Antal kom- Gågatulängd (m) Gågatulängd (m) per

nätets längd som ut- muner utmärkt med (%) kommun utmärkt

märkts med märke märke 1.3.6.1 med märke1.3.6.1

1.3.6.1

<30% 4 625 13 156

30-60% 2 250 5 125

60-90% 1 250 5 250

>90°/o 6 361 0 77 602

Totalt 1 3 4735 100 364
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Tabell 11b Tilläggstavla till påbudsmärke 1.3.6.1.

        

Tilläggstavla Antal Gågatu- Gågatu- % av kom- % av det med

kom- längd (m) längd (m) munens märke 1.3.6.1

muner med till- med tilläggs- totala gå- utmärkta

Iäggstavla tavla per gatulängd gågatunätet

kommun med till- (4735 m)

Iäggstavla

"Gågata" 2 1 500 750 50 32

"Gäller ej fordons- 3 2650 883 63 56

trafik med tillstånd"

"Cykel tillåten" 1 100 100 31 2

"Ej cykel" 1 220 220 69 5

 

4.1.2.2 Påbudsmärke 1.3.6.2-4

Något av märkena 1.3.6.2 påbjuden cykel- och mopedbana, 1.3.6.3 påbjuden
gång-, cykel- och mopedbana (gemensam bana) eller 1.3.6.4 påbjuden gångbana

och cykel- och mopedbana har använts av 17 av de 96 kommunerna och berör en

längd av 5 375 meter vilket är lika med 11 % av det totala gågatunätet enligt en-

käten. 7 av kommunerna har enbart använt påbudsmärke 1.3.6.2-4 för att utmärka

gågatan.

Tilläggstavla "gågata" (eller liknande text) berör 24 % av gågatunätet som ut-

märkts med märke 1.3.6.2-4. Bland de 4 kommuner som använder tilläggstavla

"gågata" berör denna 36 % av den totala gågatulängden i dessa kommuner.

Tilläggstavla som anger undantag från förbud mot fordonstrafik som följer av

märke 1.3.6.2-4 berör 32 % av gågatulängden (5 375 m).

Tilläggstavla som anger "Ej moped" har använts av 8 kommuner och berör en

sträcka av 1 895 meter, vilket är lika med 35 % av den totala gågatusträckan

(5 375 m) som utmärkts med påbudsmärkena 1.3.6.2-4.

Tre kommuner har angett att man använt märke 1.3.6.2 för att utmärka gågatan.

Detta berör en sträcka av 440 meter. En av dessa kommuner har också tilläggs-

tavla "ej moped". På tvärgatoma är förbudsmärkena 1.2.3 och 1.2.11 uppsatta.

Tabell 12a Andel av det totala gågatunätets längd i kommunen som utmärkts med

påbudsmärken 1.3. 6.2-4.

    

Procent av gågatu- Antal kom- Gågatulängd Gågatulängd (m)

nätets längd som ut- muner (m) utmärkt (%) per kommun ut-

märkts med märke med märke märkt med märke

1 .3.6.2-4 1.3.6.2-4 1 .3.6.2-4

<30°/o 6 1180 22 197

30-60% 4 1930 36 483

60-90% 0 0 0 0

>90°/o 7 2265 42 324

Totalt 17 5375 1 00 31 6
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Tabell 12b Tilläggstavlor till påbudsma'rken 1.3.6.2-4.

        

Tilläggstavla Antal Gågatu- Gågatu- % av °/o av det med

kom- längd (m) längd (m) kommunens märke 1.3.6.2-

muner med till- med till- totala gå- 4 utmärkta

läggstavla läggstavla gatulängd gågatu-nätet

per med till- (5375 m)

kommun Iäggstavla

"Gågata" 4 1 31 0 328 36 24

"Gäller ej fordon 6 1720 287 50 32

med tillstånd"

"Gäller ej 8 1895 237 71 35

moped"

 

4.1.3 Sammanfattning och kommentarer kring skyltning av gågatan

Följande tabell visar sammanfattningsvis hur många meter gågata som berörs av

tilläggstavla "gågata" och tilläggstavla som anger att viss fordonstrafik undantas

från förbudet. Tabellen visar också hur många meter av den totala gågatulängden

som enligt utmärkningen är tillåten för cykeltrañk och mopedtrañk. Totalt berörs

en tredjedel av gågatulängden av tilläggstavla "gågata" (eller motsvarande text).

Enligt utmärkningen är cykeltrañk tillåten på 59 % och mopedtrañk tillåten på

35 % av gågatunätet (exklusive den oskyltade delen). Viss fordonstrafik är tillåten

(undantag från förbudet) på 69 % av gågatunätet.

Tabell 13 Längd av gågatunätet som berörs av tilläggstavla och där enligt ut-
märkningen trafik med cykel respektive moped är tillåten.

    

Vägmärke och berörd Tilläggstavla Tilläggstavla Trafik med Trafik med

gågatulängd i meter "gågata" som anger cykel tillåten moped

undantag för tillåten

viss fordons-

trafik

(m) (m) (m) (m)
Förb.m 1.2.1 7035 12175 3315 0

1 61 35 m

Förb.m 1.2.3 4545 10100 13321 12291

13321 m

Förb.m 1.2.3 + 1.2.10 390 4035 4285 0

el. 1.2.11

5125 m

Påbudsmärke 1 .3.6.1 1500 2650 100 0

4735 m

Påbudsmärke 1 .3.6.2-4 1310 1720 5375 3480

5375 m

Summa 44691 m 14780 30680 26396 15771

°/o av summan 44691 m 33 % 69 % 59 °/o 35 %
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I bilaga 1 visas exempel på hur man utmärkt gågatoma i olika kommuner.

Dessa fotografier och skisser har kommunerna bifogat enkätsvaren. Några av foto-

grañerna har också tagits inom projektet. De torde ge en god bild av de skyltar och

varianter av skyltar man använder för att utmärka gågatan. Ofta är skyltarna fast-

satta "i båge" vilket innebär skylthöjd på max. 1,5 meter.

Som alternativ till tilläggstavla "Gågata" förekom också tilläggstavla "Gång-

gata". Denna tavla användes av en kommun.

Då trafik med cykel var förbjuden på gågatan användes ofta tilläggstavla med

förtydligande text om förbudet att cykla.

Exempelvis hade man i Ludvika vid gågateområdets tillfarter "kompletterat"

förbudsmärke 1.2.1 fordonstrafik förbjuden med grönmålad tavla (50x100 cm)

med texten "Gågata, här får Du inte cykla eller åka moped". Något liknande hade

man gjort i Jönköping där förbudsmärke 1.2.1 försågs med blå undertavla med vit

text "GÅGATA Obs! Ej cykelåkning". Motivet till denna komplettering var att

cyklisterna negligerade förbudsmärket. Problemet minskade med den uppsatta

undertavlan. I Östersund använde man en tilläggstavla till förbudsmärke 1.2.1 med

texten "cykel får ledas" samt infälld i tilläggstavlan (i starkt förminskad storlek)

förbudsmärke 1.2.10 "förbud mot cykel- och mopedtrañk". Några kommuner an-

vände också förbudsmärke 1.2.10 ihop med märke 1.2.1.

4.1.4 Gågata utan utmärkning med skylt

Denna kategori av "ej skyltade" gågator omfattade 2 330 meter och förekom hos 8

av de 96 kommunerna. Den genomsnittliga sträcklängden var 291 meter. 23 % av

gågatunätets längd i de 8 kommunema var "gågata utan skylt".

Skäl som anges är att man vill undvika skyltning eller vara sparsam med att an-

vända skyltar, vilket framgår av följande bifogade exempel på kommentar från

kommunerna:

"Där enbart gångtrafik tillåts skulle vi skylta med 1.2.1, förbud mot fordons-

trafik, med tilläggstavla GÄGATA. Vi försöker dock att undvika denna skylt och

utforma gatan så att det känns naturligt att det endast är gångtrafik som tillåts."

"Då vi försöker vara sparsamma med skyltar finns ingen separat skyltning för

gågatan. Det framgår dock klart av utformningen att den enbart är till för gående.

Ingen dispens förekommer för fordonstrafik. I korsningar med gågatan har anlagts

förhöjda övergångsställen."

Gågatan utformas så att det klart framgår att det är en gågata och att det därför

inte söker sig in trafik på gatan. Den kommentar som görs är att det skall kännas

motbjudande för bilister och övriga fordonstrafikanter att köra in på gågatan.

Gågatekaraktären markeras exempelvis genom:

att körbanan höjs till gångbanomas nivå,

att effektiva gupp anläggs vid tillfartema,

att förhöjda övergångsställen anläggs i korsningarna,

gatorna förses med speciell beläggning (betongplattor, smågatsten etc.),

att avsedda körytor och eventuella p-platser markeras med avvikande färg

och/eller material,

0 att gatan möbleras med bänkar, blomlådor, träd, belysningsstolpar etc. som

hindrar fordonens framfart och minskar antalet.
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4.1.5 Bakomliggande beslut och utmärkning av gågatan

I detta avsnitt visas exempel från olika kommuner på vilka beslut som ligger bak-

om gågatan och vad dessa konkret innebär. Dessutom visas hur kommunerna en-

ligt svaren från den genomförda enkäten utmärkt gågatorna. Uppgifterna om bak-

omliggande beslut härrör från en förfrågan som gjorts till ca 30 kommuner av de

96 som angav att de hade gågata.

Svar har inte inkommit från alla de tillfrågade kommunerna. Ett par kommuner

har ej heller kunnat finna formella beslut bakom gågatans tillkomst.

Exempel 1

Lokal trafikföreskrift:

Förbud mot trafik med fordon. På A-gatan, de delar som är belagda på gågata,
mellan B-gatan och C-gatan, får fordon icke framföras. Förbudet tillkännages icke

med Vägmärke.

Enligt enkäten ingen skyltning.

Exempel 2

I detaljplan för A-stad finns de centrala gatorna som idag är avsedda för gång- och

cykeltrañk angivna som allmänna gator.

Beslut av trafiknämnden (§ 147 VTK):

På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan: förbud mot trafik med fordon. Förbudet

gäller inte cykel.

På D-gatan mellan E-gatan och punkt ca 15 m väster A-gatan: Förbud mot trafik

med fordon. Förbudet gäller ej cykel.

På F-gatan mellan G-gatan och A-gatan: förbud mot fordonstrafik. Förbudet gäller

inte cykel.

Från korsningen H-gatan/I-gatan får fordon inte föras österut in på H-gatan

(enkelriktad trañk).

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.2.1 förbud mot fordonstrafik samt tilläggstavla " gäller ej cykel".

Exempel 3

Gågatan är bestämd som gågata i detaljplan.

Lokal trafikföreskrift:

På gågatan med anslutande delar mot A-gatan, B-gatan och Stadshuset samt på

torget vid Stadshuset får fordon inte föras.
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Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.2.1 förbud mot fordonstrafik.

Exempel 4

Lokal trafikföreskrift:

På A-gatan mellan B-gatan och C-gatan får motordrivet fordon inte föras. På A-

gatan mellan D-gatan och C-gatan får motordrivet fordon inte föras i västlig rikt-

ning. Förbudet gäller inte motordrivet fordon med tillstånd. Följande fordon har

tillstånd. Lastbilar och bilar med släpfordon med ärende till D-gatan xx.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.2.10 förbud mot cykel- och mopedtrafik och vägmärke 1.3.6.4 påbju-

den gångbana och cykel- och mopedbana samt tilläggstavla "gågata".

Exempel 5

Lokal trafikföreskrift:

Förbud mot trafik med fordon. Gäller mellan A-gatan och B-gatan. Förbudet gäl-

ler ej fordon med tillstånd. Följande fordon har tillstånd:

1. Taxi och leveransfordon med ärende till C-gatan xx. Som leveransfordon räk-

nas fordon som varudistribution och fordon som används vid utförande av

service-, underhålls-, reparations-, byggnads-, anläggnings- och liknande ar-

bete.

2. Fordon på väg från permanent anordnad parkeringsplats (garage eller lik-

nande) på C-gatan mellan A-gatan och B-gatan.

3. Fordon som befordrar boende till och från bostad på C-gatan mellan A-gatan

och B-gatan.

Skyltning enligt enkät:

Vägmärke 1.2.1 förbud mot fordonstrafik med tilläggstavla "gäller ej fordon med

tillstånd".

Exempel 6

Gågata enligt detaljplan.

Lokal trafik föreskrift:
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Fordonstrafik förbjuden. Förbudet omfattar ej fordon med tillstånd. Generellt till-

stånd har:

1. Taxi och leveransfordon vid ärende till plats utefter gata (ej i genomfart). Som

leveransfordon räknas: a) varudistributionsfordon, b) motordrivet fordon, som

nyttjas under utförande av service, underhålls-, reparations-, byggnads-, an-

läggnings- och liknande arbete.

2. Fordon på väg till eller från parkeringsplats (garage eller dylikt) utefter gata.

3. Fordon, som befordrar boende till och från bostad utefter gatan. Andra fordon

fordrar särskilt tillstånd, vilket kan meddelas av trafiknämnden/polismyndig-
heten efter framställning.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.3.6.3 med tilläggstavla "ej moped".

Exempel 7

Gågata enligt detaljplan. De fastigheter som är i behov av körtrafik på gågata och

ej kan nås på angränsande körgator bör erhålla dispens för sina transporter.

Lokal trafikföreskrift:

Fordonstrafik förbjuden.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.2.1 förbud mot fordonstrafik samt tilläggstavla "gågata".

Exempel 8

Lokal trafikföreskrift:

Förbud mot trafik med motordrivet fordon och moped. Från beslutet undantas

fordon med tillstånd. Följande fordon har tillstånd: varuleveranser mellan 06.00-

11.00, tyngre eller skrymmande transporter till och från A-gatan xx, fordon på väg

till eller från fast parkeringsplats eller garage med tillfart från gatan samt varu-

transporter till eller från torgplats för säljarens räkning, serviceboxkunder 18.00-

1 1.00.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.2.3 VMF med tilläggstext "gäller ej fordon med tillstånd", "gäller ej

varuleveranser 06-11".
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Exempel 9

Detaljplan: allmän plats, gågata.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.3.6.2 påbjuden cykel- och mopedbana.

Exempel 10

Detaljplan: allmän plats, gågata.

Enligt enkäten ingen skyltning.

Exempel 1 1

Detaljplan, allmän plats, gågata.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.3.6.1 påbjuden gångbana samt 1.3.6.2 påbjuden cykel- och moped-

bana med tilläggstavloma " gäller ej moped" samt "gäller markerat stråk".

Exempel 12

Lokal trafikföreskrift:

Förbud mot trafik med motordrivet fordon. Gäller ej fordon med tillstånd:

1. Varudistributionsfordon vard kl 05.00-11.00, dag före sön- och helg. kl

05.00-09.00.

2. Taxi.

3. Fordon som erfordras för transport av svårt sjuk eller allvarligt rörelsehindrad

person (således ej rörelsehindrad som själv för fordonet).

4. Fordon som utnyttjas för service-, reparationsbyggnads- och liknande arbeten.

5. Fordon med värdetransport till bank.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.2.3 förbud mot trafik med motordrivet fordon samt tilläggstavla " gå-

gata"

Exempel 13

Gågata enligt stadsplan.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.3.6.3 påbjuden gång-, cykel- och mopedbana (gemensam bana).
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Exempel 14

Detaljplan (ej närmare angivet av kommunen).

Lokal trafikföreskrift:

Förbud mot motordrivet fordon. Förbudet gäller även moped. Förbudet gäller inte

fordon med tillstånd. Följande motordrivna fordon har tillstånd:

1. Varudistributionsfordon vardagar, utom dag före sön- och helgdag, mellan kl.

05.00 och kl. 11.00

2. Fordon som används för färdtjänst samt i Övrigt för transport av rörelsehind-

rade.

3. Fordon som används för befordran av handikappade med särskilt parkerings-

tillstånd.
Taxifordon alla dagar mellan kl. 18.00 och kl 09.00 (gäller ej genomfart).

Fordon med skriftligt tillstånd utfärdat av trafiknämnden avseende: a) fordon

(även moped) med garageplats endast tillgänglig från gågatoma , b) fordon

som används vid utförande av service-, underhålls-, reparations-, byggnads-,

anläggnings- och liknande arbete, c) fordon som används för värde- och pen-

ningtransporter.

.01
.4-

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.2.3 förbud mot trafik med motordrivet fordon samt 1.2.11 förbud mot

mopedtrafik samt tilläggstavla "Gäller ej varudistribution 5.00-11.00. Taxi alla

dagar 18.00-09.00. Färdtjänst och rörelsehindrade. Fordon med särskilt tillstånd."

Exempel 15

Lokal trafikföreskrift:

Fordonstrañk förbjuden. Gäller ej fordon med tillstånd. Följande fordon har till-

stånd:

a) varudistributionsfordon och fordon som används vid utförande av service-,

underhålls-, reparations-, anläggnings- och liknande arbete, b) fordon under

värdetransport till eller från bank eller färd till bankernas serviceboxar, c) for-

don som bef. sjuk eller rörelsehämmad till eller från plats på gatan.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.2.1 förbud mot fordonstrafik samt 1.2.10 förbud mot cykel- och mo-

pedtrafik med tilläggstavla " gäller ej fordon med tillstånd".
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Exempel 16

Lokal trafikföreskrift:

Förbud mot fordonstrafik. Mellan A-gatan och B-gatan/C-gatan får endast gående

färdas. Dispens att färdas på gågatan har fordon avsedda för varutransporter var-
dagar 06 - 11 och lördagar 06 - 09.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.3.6.1 påbjuden gångbana med tilläggstavla "Gågata. Ej cykel och

moped. Varutransporter vardagar 06-1 1 lördagar 06-09".

Exempel 1 7

Lokal trafikföreskrift:

Förbud mot trafik med fordon av visst slag. Mellan A-gatan och B-gatan får en-

dast gående och cyklande färdas. Dispens att färdas på gågatan har fordon avsedda

för varutransporter, vardagar 06-11 och lördagar 06-09. Andra tillfälliga tillstånd

att trafikera gågatan kan erhållas efter ansökan hos gatukontoret.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.3.6.1 påbjuden gångbana med tilläggstavla "Gågata. Cykel tillåten.

Varutransport tillåten vardagar 06-11 lördagar 06-09".

Exempel 1 8

Lokal trafikföreskrift:

Förbud mot motordrivet fordon. Gäller ej varutransport, värdetransport, hotell-

gäster, boende i området, rörelsehindrade, fordon till parkeringsplats.

Skyltning enligt enkäten:

Vägmärke 1.2.3 förbud mot trafik med motordrivet fordon.

4.2 Atgärder i korsning
Övrig trafik korsar sällan gågatoma eller gågatusystemen. Då fordonstrafik tillåts

korsa gågatan upprepas normalt gågatuskyltningen efter korsningen. Enligt 17 §

vägmärkesförordningen skall ett vägmärke upprepas efter en korsning, när det är

förbud eller påbud som anges med märket gäller efter korsningen. Detta innebär

att skyltsättningen som föreligger vid gågatans ändpunkter upprepas i mellanligg-

ande korsningar.

Följande typer av åtgärder, utöver skyltsättningen vid infart till gågata, vidtas

av kommunerna i korsning mellan gata med motorfordonstrafik och gågata:

0 Nivåskillnader i korsningar.
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I vissa fall låter man den gata som korsar gågatan bibehålla sin nivå, vilket

innebär kantstensöverfart för de som för fordon på gågatan. Detta är i regel till-

vägagångssättet då korsande trañk är förhållandevis stor. Det andra alternativet är
att gågatan förhöjs genom korsningen. Det gäller oftare då motorfordonstrañken
på den korsande gatan är liten.

0 Vanligt är också att anlägga förhöjt övergångsställe tvärs anslutande gata.

0 Markering med annorlunda beläggning.

Som regel ges gågatudelen i en korsning annan beläggning samtidigt som gågatu-

delen ofta är förhöjd.

0 Arrangemang som försvårar och begränsar infarten till gågatan.

Exempel på sådana arrangemang är utplacering av blomlådor, bänkar, cykelställ,

pollare eller begränsning av gatuutrymmet genom strategisk placering av träd, be-

lysningsstolpar, vägmärkesstolpar (gäller särskilt vägmärke i "bågform").

0 Gupp i och/eller avsmalning av korsande gatan, för att i första hand få ned for-

donshastigheten på tvärgatan till acceptabel nivå.

0 Utmärkning för att göra trañkantema på den korsande gatan uppmärksamma

på förekomsten av gågata. De märken som används är vamingsmärket 1.1.54

annan fara med tilläggstavla med texten gågata eller vamingsmärket 1.1.40

övergångsställe med tilläggstavla med samma text. Dessutom förekommer på-

budsmärke 1.3.1.3 påbjuden körriktning, rakt fram och i något eller några fall

varningsmärke 1.1.44 cyklister och mopedförare på körbanan för att ange att

cyklister och mopedister kan korsa körbanan.
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Utdrag ur 15§ vägmärkesförordningen.

;4.40
Overgångsställe

1.1.54
Annan fara

1.1.44
Cyklister och
mopedlörare
på körbanan

Märket anger att vägtrañkant närmar sig över-
gångsställe för gående.

Märket anger att cyklister och mopedtörare
kan väntas köra in på eller korsa körbanan.

Märket används för att ange fara för vilken sär-
skilt märke inte finns. Farans art anges på till-
läggstavla. Om användning vid järnvägskorso
ning. se under l.l.3l.

Utdrag ur 22 § vägmärkesförordningen.

13.1
Påbjuden körrikt-
ning

1.3.1.3
Rakt fram
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0 Signalreglering av korsningen.

Syftet med dessa åtgärder kan då sägas vara att dels markera för trafikantema ga-

tornas funktion och att anpassa trafiken till dessa förhållanden.

Nedan följer ett urval exempel på vilka åtgärder och kombinationer av åtgärder

som kommunerna uppgivit att man vidtagit i korsningar längs gågatan där allmän

eller dispenserad fordonstrafik tillåtits korsa gågatan:

"Tillfart sker genom kantstensöverkörning till den förhöjda gågatan".

"Vid infarten till gågatan passeras en tvärgående kantsten."

"Speciell beläggning på cykelöverfarten, korsande gata upphöjd till gågatenivå."

"Vid korsningen med gågatan har svart och vit sf-sten utlagts för att markera över-

gången och där har korsande gata upphöjts 10 cm till gågatenivå. I övrigt har sitt-

bänkar och växter utplacerats längs gågatan som minskat vägbredden för dispens-

trafik."

"Gågatan är i korsningen utförd som förhöjt övergångsställe utmed hela gågatans

bredd. Skyltsättningen är VMF 1.4.28 (övergångsställe) för fordonstrañken, upp-

repning av VMF 1.2.1 samt 1.11.0.20 (gäller ej cykel) på gågatan. Förhöjningen är

schackmönstermarkerad på båda sidor om övergångsstället. Den tvärgående gatan

är smalare på båda sidor om övergångsstället där fasta blomkrukor är placerade."
"Gågatan är i förhållande till asfalterade anslutande gator stenbelagd och upphöjd.

Enbart skyltning för motorfordon inga arrangemang i gågatan."

"Tvärgående fordon tillåts korsa gågatan. På tvärgatan 1.1.54 samt tilläggstavla
"Gånggata". Kantstensöverfart från tvärgata. Gågatan är byggd med 10 cm nivå-

skillnad över korsande gata och har samma mönster som gågatan i övrigt."

"Korsande gata är upphöjd till gågatunivå".

"Infart till gågatan sker över kantsten."

"Gata korsar gågata, varningsskylt 1154 med tilläggstavla "gågata". Gågatans be-

läggning är genomgående och upphöjd i förhållande till den korsande gatan."

"Korsande gata upphöjd till gågatenivå."

"I korsningar med gågatan har anlagts förhöjda övergångsställen."

"Övergångsställe har markerats genom en något förhöjd kantsten samt plattbelägg-

ning men utan skyltning (upprepad skyltning vid infartema till gågatan)."

"Markering med övergångsställe på gatan".'

"Gågatorna är upphöjda ochanslutande körytor har avvikande beläggning. Gåga-

tan har vid infarten dessutom för motorfordon hindrande arrangemang."

VTI notat 46- 1995



25

"I korsningen där viss dispenstrañk förekommer finns överkömingskantstöd och

smågatstensbeläggning som specialmarkering utom i den genomgående cykel-

banan som är asfalterad. Gångbanoma är plattbelagda med samma plattor som gå-
och cykelgatans gångdelar."

"Vid de utbyggda gågatoma har de korsande gatorna (enkelriktade) med biltrafik

minskats från bredden 8 m till 5 m och lyfts till nivå med gångbanan. Beläggning-
en har ändrats från asfalt till storgatsten. Låg kantstensöverfart vid in- och utfart

till gågatoma."

"Anslutning av gågata till gata med allmän trafik: kantstensöverfart i samtliga fall

utom ett där samma nivå förekommer, "upprepad" skyltning vid infartema till gå-

gatan. Körfälten för angivna fordonskategorier omgärdas av koner i granit."

"Speciell beläggning på gågatan i anslutning till korsande gata. Dessutom före-

kommer hinder i form av sittbänkar och blomlådor. Anslutande gator är ofta åter-

vändsgator."

"Där cykeltrañk tillåtes är beläggningen avvikande mot den som är på gångytoma.
Cykelbanan är i de flesta fall asfalterad eller belagd med plattor."

"Gågatan är förhöjd i förhållande till anslutande gata. Förhöjningen är 10 cm.

Även speciell beläggning förekommer på gågatan."

"Gupp har anlagts vid överfarten samt avsmalning av anslutande gata."

"Det korsande cykelstråket är asfaltbelagt och markerat med cykelsymboler. Den

andra korsande gatan med i huvudsak busstrafik är belagd med grå sf-sten med in-

lagda svarta fält i samma material likt ett markerat övergångsställe."

"Gågatan har avvikande beläggning. Där korsande fordonstrafik förekommer är

gågatan som regel förhöjd. Andra anordningar förekommer ej."

"Korsande gator har eller kommer att få förhöjd nivå i korsningen. Körytebelägg-

ningen i korsningen består av avvikandegatstens- och plattsatta ytor."

"Cykel och moped: cykelbanan har avvikande beläggning, Skyltad med VMF

1.3.6.3 (påbjuden gemensam gång-, cykel- och mopedbana) . Taxi, buss och distri-

butionstrafik: korsningen är något upphöjd. Skyltat övergångsställe (7 meters

bredd)."

"I korsningen har gatusektionen trängts ihop med belysningsstolpar och stenpol-

lare."

"Busstråket är upphöjt i form av ett sk. platågupp. Några andra arrangemang för

tillåten trafik finns inte."

"På korsande gata med allmän fordonstrafik finns varningsmärke 1.1.54 (annan

fara) med tilläggstavla "gågata."
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"På korsande gata med allmän fordonstrafik är gågatan genomgående och upphöjd
(överkörningskantstöd). Gågatan har annan beläggning än korsande gata. Gåga-

torna möbleras med växter, belysning och bänkar. Inga särskilda hinder används

annat än i fall där pollare avgränsar körytanfrån den allmänna fordonstrañken på

angränsande gata (gäller gågata med enbart gångtrañk)."

4.3 Atgärder längs gågatan
Då cykeltrañk och mopedtrafik tillåts på gågatan finns som regel särskilt framhävt

område för dessa trafikanter utmärkt via avvikande typ av underlag eller linjer.

Det samma gäller ofta då viss fordonstrafik är tillåten och detta framgår av ut-

märkningen.

Detta markerade område är som regel gemensamt för cykel-/mopedtrañken och

Övrig fordonstrafik.

Utöver att använda avvikande underlag för att ange område för fordonstrafik

används också möbleringen i form av blomlådor, sittbänkar och papperskorgar för

att styra denna trafik till vissa utrymmen. I detta avseende används också exem-

pelvis belysningsstolpar.

Målade cykelsymboler används ofta i gatubeläggningen i syfte att uppmärk-

samma cyklistema och upprepas exempelvis vid varje tvärgata eller vid ett kvar-

ters början och slut.

Däremot används sällan målade linjer, markering 4.1.2 spärrlinje, som enligt

vägmärkesförordningen utgör skiljelinje mellan gång- och cykelbanor och mellan

körbanor och gång- eller cykelbanor. Den erfarenhet man gjort är att cyklistema

inte bryr sig om de målade linjerna. Däremot används ofta kantstenar utan nivå-

skillnad som linjemarkering.

Nivåskillnader förekommer undantagsvis i gågatan. Regeln är den att gågatan

är förhöjd i förhållande till anslutande gator och att den har avvikande beläggning.

4.4 Erfarenheter av gågatan och synpunkter

4.4.1 Trafiksäkerheten

Överlag framhåller kommunerna att säkerheten på gågatoma är god.

Ett fåtal kommuner redovisar olyckstal under den "livstid" gågatan haft. De

flesta av de olyckor som trots allt inträffar har skett i korsningspunkter.

De olyckor som redovisas och som man refererar till är de polisrapporterade.

Det finns därför ett visst mörkertal speciellt då det gäller olyckor mellan oskydda-

de trañkanter exempelvis olyckor mellan gående och cyklister.

Sjukvårdsdata från Lund, Umeå och Halmstad och som gäller olyckor på deras

gågatusystem visar dock att det totala mörkertalet inte är särskilt stort. En del

singelolyckor med cykel inträffar. Förmodligen vare sig fler eller färre än vad man

kan förvänta med hänsyn till cyklandets omfång. I Umeås sjukhusmaterial som

omfattade 11 skadade på gågatusystemet under 3 år hade 8 skadats i singelolycka

med cykel. I övriga tre olyckor som var kollisionsolyckor ingick i samtliga tre fall

cyklist som part. I ett fall var fotgängare (barnvagn) motpart, i ett fall var cyklist

motpart och i det tredje fallet var buss motpart. I materialet ingick inte fotgängare

som skadats i singelolyckor.

Fotgängare i singelolyckor, en i statistiken osynlig olyckstyp, som främst drab-

bar äldre är sannolikt den olyckstyp som är mest förekommande på gågatan. Halk-
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fritt underlag samt underlag utan ojämnheter som uppstickande plattor, gropar och

andra svårupptäckta nivåskillnader reducerar effektivt fotgängarens risk för singel-

olycka. Av svaren i undersökningen framgår att flera av gågatoma är försedda

med markvärme - en åtgärd som möjliggör effektiv minskning av halkrisken under
vinterperioden, se exempelvis VTI rapport 291.

4.4.2 Fordonstrafik på gågatan

4.4.2.1 Cyklister och mopedister

De gående klagar ofta på övriga trañkanters närvaro och framfart på gågatan.
Framför allt uppstår irritationer mellan gående och cyklister. Oftast är det äldre

och rörelsehindrade som känner sig drabbade. Cyklister respekterar dåligt de för-

bud mot cykling som råder på gågatan. De gående uppehåller sig ofta i det utrym-
me eller område som är avsett för cyklistema och försvårar därigenom för cyklis-

terna.

Exempel på åtgärder som vidtas eller som är möjliga att vidta för att minska

olägenheterna av cykel- och mopedtrañk på gågatan:

alternativ väg för cyklistema,

cykelställ i gågatans ytterkanter,

bättre utmärkt utrymme för cyklistema,

polisövervakning,

kompletterande skyltning,

tidsreglering av cykeltrañken.

Kommentarerfrån kommunerna som speciellt belyser olägenheter mellan gående

och cyklister:

"Någon statistik på antal skadade finns ej genom polisens trañkolycksstatistik då

det oftast är mindre konflikter som ej polisrapporteras. Vi får däremot en del påta-

landen från allmänheten gällande konflikter mellan gående och cyklister på cykel-

stråket i gågatusystemet".

"Gångtrafikantema uppfattar gågatan som sin. Den är förbjuden för cykeltrañk,

men en och annan cyklar till förtret för de gående. Det har dock skett en förbätt-

ring då en näraliggande parallellgata numera är dubbelriktad för cykeltrafik".

"Inga polisrapporterade olyckor har inträffat på gågatan. De konflikter som upp-

står är att gångtrañkantema går i andra tankar när de korsar cykelstråket så att

cyklistema får väja. Mopedistema uppfattar inte att gågatan inte är avsedd för dem

och bryr sig inte heller om förbudet när de känner till det".

"Viss irritation förekommer mellan gående och cyklister. Gående tycker att cyklis-

ter skall förbjudas eftersom de far fram så fort och är farliga medan cyklister kla-

gar över dålig framkomlighet. Något bra alternativ till att ha cykeltrafiken kvar

finns inte".
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"Gående, särskilt äldre, är mycket förtretade på i första hand yngre cyklister. Man

känner otrygghet med blandad trafik. Krav på förbud mot cykeltrafik har framförts

i ett flertal sammanhang. Gående i sin tur uppträder många gånger provocerande

och utnyttjar dåligt möjligheterna att använda sina fredade ytor, gångbanoma. Gå-

ende står ofta och pratar mitt i körbanan".

"Inga polisrapporterade olyckor har registrerats men inblandade trafikantkatego-

rier har skapat vissa olägenheter för äldre och handikappade".

"Vi har inga polisrapporterade olyckor på gågatan men muntliga uppgifter om

sammanstötningar mellan fotgängare och cyklister har förekommit. Vi har haft

flera synpunkter från framför allt äldre människor, som vill att cykeltrafiken skall

förbjudas. De känner sig skrämda när cyklister kör för nära".

"Några skador på trafikanter längs gågatoma finns inte rapporterade, däremot ett

fåtal kända tillbud främst mellan gångtrafikanter och olovlig cykeltrafik. Det är

den olovliga cykeltrafiken som medför störst irritation bland gångtrafikantema

bl.a. för att cyklarna utgör en "tyst" trafikantgrupp som inte uppmärksammas av

något förvarnande motorljud. Som väghållare anser vi dock att gågatan är lämpligt

utformad och att den olovliga trafiken skulle kunna minskas med hjälp av bättre

övervakning från polismyndighetens sida."

"Problemet med cyklister har minskat sedan extra skyltning skedde. De som cyk-

lar gör det sakta och menar att det inte gör något. Genomgående cykelbana har an-

lagts söder om centrum utmed bussgatan. Hade vi tillåtit cyklar på gågatoma är vi

övertygade om att det blivit problem genom att cyklisterna hävdat sin rätt".

"Ett problem är att fotgängarna inte observerar när de korsar cykelbanan. Det finns

få olyckor rapporterade, men tillbud förekommer. Vi har som mål att byta ut

plattorna mot den röda munkstenen för att bättre visa var cykelbanan är".

"Cykelförbudet på gågatan respekteras ej, trots att cykelställ finns i båda anslut-

ningarna. Detta medför många klagomål från äldre och rörelsehindrade".

"Cyklisterna skall begagna gågatan på de gåendes villkor."

4.4.2.2 Biltrafik

Biltrafik på gågatan upplevs ofta som besvärande av de gående trots att den som

regel är begränsad till ett minimum, vilket rör sig om enstaka bilar per timme.

Reglerna åtlyds inte. Andelen ej tillåten trafik är betydande. Dispenstrafiken ten-

derar att öka. Däremot tycks inte bilarnas hastigheter vara något problem.

Reglering av fordonstrafik till tider då det är lite gående, restriktivitet då det

gäller dispenser, hinder vid anslutning och hindrande möblering längs gågata,

varu- och godsleveranser från "baksidan" ej gågatan är de typer av åtgärder man

använder för att hålla nere eller eliminera biltrafiken på gågatan och också hastig-

heten.

Dessa åtgärder är inte alltid möjliga att vidta eller tillräckligt verksamma. Ex-

empelvis är det egentligen bara vid nybyggnation, bestämt enligt detaljplan, som

det är möjligt att helt eliminera motorfordonstrafiken. Detta förhållande gäller när-
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mast som undantag. Som regel anläggs gågatan i befintlig miljö där anslutnings-

punkterna och färdvägarna är svåra att ändra. Som ytterligare åtgärd vill man se

Ökad polisövervakning.

Kommentarerfrån kommunema:

"Gågatorna bör vara så rena som möjligt från distributionstrañk,helst ingen sådan
trafik alls."

"Beträffande motorfordonstrafik anser vi att den bör begränsas i största möjliga ut-

sträckning".

"Trots förbud och trots alternativ förekommer viss distributionstrañk".

"Dispenstrafiken upplevs som ett irritationsmoment och bör därför undvikas."

"Olägenheten är att fordonsförare inte förstår eller vill förstå att förbud råder och
inte rättar sig efter skyltningen."

"Stadskärnans karaktär och med gammal småskalig trähusbebyggelse gör att man

inte kan lösa angöring till fastigheterna och affärerna på annat sätt än via gågatan.

Antalet leveransfordon och dispensfordon är jämförelsevis stort. Detta tillsam-

mans med gatans smala sektion gör att trafikantema måste ha ett samspel för att

det skall fungera. Samspelet är tyvärr inte så bra som kan önskas."

"Biltrañken har upplevts som besvärande. Omprövning av dispenser har skett.

Många företag har vägrats förnyad generell dispens. Beslut om förbud mot trafik

med fordon över 3,5 ton mellan 11-14 har också införts. Efter dessa åtgärder upp-

levs biltrafiken ha en acceptabel nivå."

"Trots otvetydig skyltning' kände sig förare till distributionsfordon berättigade att

trafikera gågatudelen. För att freda området från inköming har hinder anordnats."

"Nuvarande skyltning fungerar bra. Med hänsyn till efterlevnaden av bestämmel-

serna bör man akta sig att anordna bankomater och dylikt längs gågator."

"Avspärrning eller hinder för fordon skulle behövas vid börjanoch slutet av gåga-

tan men detta skulle försvåra för utryckningsfordon och för renhållning/sopning.

Troligen är övervakning bästa sättet för efterlevnad av trafikregler".

"På gågatoma förekommer viss okynnesköming med motordrivna fordon och

cyklar. Detta skall övervakas av polisen."

"Hastigheten för dispenstrañk på en gågata bör vara lika med fotgängarhastighe-

ten. Då det gäller dispensförfarande är en övervakning av detta lätt att göra och

medlen mot missbruk är klara."
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"En viss kritik har framförts mot att för många distributionsfordon kör på gågatan.
Eftersom gatusektionen är trång är hastigheten låg och därmed olycksriskema

0"

sma.

"Bilflödet inget problem, eftersom restriktionema styr detta. Bilarnas hastigheter -

inget problem. De framförs nu sakta på fotgängarnas villkor."

"Vår erfarenhet är att gatan fungerar ganska bra. Den sociala kontrollen gör att bil-

trafiken är måttlig och att hastigheten är låg utan hastighetsbestämmelser."

"Då det är svårt att snirkla sig fram mellan blomsterarrangemang, soffor och cy-
kelställ mm. så blir fordonens hastighet mycket låg."

"På våra gator är trafikmängdema små och hastigheterna mycket låga. Gatomas

utformning med planteringar, gatumöbler och andra arrangemang tillsammans

med fotgängarna är hasighetsdämpande. Högsta hastigheterna håller sannolikt

cyklistema på såväl tillåtna som förbjudna sträckor."

"De flesta är positiva till gågatan, dock förekommer det lite klagomål från bilis-

tema eftersom vi saknar naturlig kringfart. Rörelsehindrade är enbart positiva

eftersom de har rätt att köra in och även parkera där. Vi har hittills inte haft

problem med att de missbrukar denna rätt."

"Stor irritation har de bilister som vill använda de centrala gatorna för genomfart

eller som vill kunna parkera utanför affärsdörren."

"Under en kortare period (ca 1 år) förekom busstrafik med den sk. Mjuka Linjen.

Vissa tillbud förekom, men ingen direkt olycka. Efter klagomål från gående och

bussförare flyttades busstrafiken".

"Ett annat problem är nuvarande system för tillståndsgivning. Gågatan är en popu-

lär plats för lottförsäljning och liknande. Dessa aktiviteter får tillstånd från polisen

enligt ordningsstadgan, men skall också ha dispens från den lokala trafikföre-

skriften för att få köra in med bil och lasta av. Detta missas många gånger och de

tror att om de har fått tillstånd av polisen ska det inte behövas mer. Om tillstånd

enligt ordningsstadgan hamnar hos kommunen kan man lösa detta. I annat fall kan

reglerna behöva ses över så att man kan minska byråkratin kring tillståndsgiv-

ningen."

4.4.3 Beläggning och markeringar i denna

Klagomål framförs ofta från handikapphåll på gågatans beläggning, vilket framgår

av följ ande kommentarer:

"Gatan har i stort fungerat mycket bra. Från handikapporganisationer framfördes

dock i början en del kritik mot den gatsten som finns inom vissa områden, för att

denna typ av beläggning kunde vara en fara för synskadade och personer med ned-

satt rörelseförmåga".
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"Från handikappkretsar kan höras att storgatsten kan vara jobbig att färdas på med

rullstol eller gå på. Likaså för damer med högklackade skor."

"De olägenheter som framförts till oss är rörelsehindrades problem med ojämn be-

läggning. Man anser att beläggning med gatsten är olämplig. Det skall vara plat-
tor."

"Genom att de tidigare mönstersatta betongplattoma på hela gatubredden vid om-

byggnaden ersatts med kombinationer av släta grå betongplattor, gatstensbelägg-

ningar och kantstens-hållar, utan nivåskillnad, har en illusion av det forna gatu-

rummet, med gångbanor och körbanor tillskapats i gaturummet. Förbl.a. de syn-

skadade gångtrañkanterna har dessa åtgärder bidragit till en förbättrad orienterbar-

het och säkerhet. Därtill har cykelparkeringarna intill gågatan inhägnats med

räcken."

4.4.3.1 Utrymme för fordonstrafik i gågatan

Som regel finns i gågatan ett område för den fordonstrafik som tillåts.
Bland kommunerna finns både argument för och emot att ange eller utmärka ett

särskilt område i gågatan för fordonstrañken. Argumentet för att inte ange ett sär-

skilt område är att detta skulle vara mer gynnsamt för fotgängaren genom att öv-

riga trañkantkategorier då tvingas färdas på de gåendes villkor. Detta ställer dock

krav på en viss mängd gångtrafik.

Ett angivet område för fordonstrañken skulle lätt kunna leda till det motsatta

att cyklistema och övriga fordonstrañkanter ser detta område som sitt och där det

följaktligen gäller för fotgängarna att anpassa sig. Det råder dock ingen tvekan om

att separata utrymmen förbättrar fordonens framkomlighet.

Kommentarerfrån kommunerna angående separata områden i gågatan för gång-

trafikanter ochfordonstrafikanter:

"Gågatan bör ur säkerhetssynpunkt vara så bred att den kan delas - en del för en-

bart gående och en annan del för fordonstrafik - helst så separatagator om möj-

ligt."

"Det kan inte vara riktigt att särskilt markera var en viss trañkantkategori skall be-

finna sig på gågatan. Risk föreligger då att det uppfattas som att detta är vikt för
mig."

"Delsträckan där cykel- och mopedtrañken är tillåten har märkligt nog inte skapat

några större konflikter. Särskilt med tanke på att någon cykelbana inte finns mar-

kerad i gågatan, vilket vore det mest önskvärda. Eftersom det inte uppstått kon-

flikter i någon större omfattning, anser kommunen att det inte är nödvändigt att

åstadkomma en markering i beläggningen. Förmodligen tar cyklistema det lugnt

så som trafikmiljön ser ut idag."

4.4.4 Utmärkning

Då det gäller utmärkning med vägmärken anser många kommuner att man bör

övergå från som man kallar det "negativ skyltsättning" till "positiv skyltsättning".
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Detta innebär att man ersätter förbudsmärke med påbudsmärke. Detta menar man

från kommunerna skulle uppfattas mer positivt av trafikantema.

Många av kommunerna anser också att man skall skapa ett speciellt märke för

gågata som anger grundmeningen med gågatan och som skulle ersätta tilläggstav-

lorna. Ungefär lika många kommuner anser det motsatta att det inte är menings-

fullt att skapa ett speciellt märke. Varje gågata är så speciell att man ändå måste

använda tilläggstavlor. Slutligen finns en del kommuner som menar att gågator

kan skapas utan skyltar där man satsar på utformningen så att skyltarna blir över-

flödiga.

Kommentarerfrån kommunerna:

"Trafrkregleringen är negativ dvs. den informerar trañkanten om vad som ej är

tillåtet - förbudsmärken. Vi har för avsikt att med omskyltning ge trañkanten en

positiv information - påbudsmärken."

"Det vore önskvärt om skyltningen av gågatan var mer positiv, i stället för enbart

förbudsskyltar. I dagsläget har dock kommunen inga planer på att förändra skylt-

ningen."

"Det borde finnas en positiv skylt som enbart gäller för gågata."

"En stor nackdel för den här typen av gator är att för att få en juridisk hållbarhet i

alla restriktioner krävs det en mycket omfattande skyltning. Det skulle ses mycket

positivt om det kunde tas fram en gemensam skylt där gågatans innebörd fram-

går."

"Skyltsättningen måste förenklas så att det blir lättare för den enskilde trañkanten

att förstå innebörden av benämningen gågata. Med den skyltflora som nu erfordras

för att en rimlig övervakning ska kunna ske, blir skyltsättningen orimlig och i hög

grad förfulande för den ofta känsliga miljön i stadskärnan."

"Gatukontoret anser slutligen att skyltningen bör förenklas. En enhetlig skyltning

av gågator bör tas fram".

"Speciellt märke för gågata vore bra. Märket skulle då betyda förbud mot all for-

donstrañk."

"En entydig skyltning för gågata utan en massa tilläggstavlor."

"En speciell skylt för gågata kan möjligen ge en mer enhetlig skyltsättning och ett

mindre behov av tilläggsskyltning."

"Utmärkning för gågata kan enkelt vara märket "gågata" som för statusen att en-

dast gångtrafik är tillåten."

"Jag kan inte se hur man skulle kunna förbättra dagens skyltning genom att ta fram

en ny skylt. Tilläggstavlor måste ändå finnas så att varje kommun kan styra tra-

fiken efter deras situation."
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Någon ny skylt med symbol för gågata tror vi inte löser några skyltproblem. Or-

saken är att det är få gågator där enbart gångtrafik kan tillåtas och då fordras ändå

tilläggstavlor och liknande."

"Det är tveksamt om det finns behov av särskild skylt för gågata eftersom den ofta

detalj-regleras på ett sätt att gängse skyltar kan utnyttjas."

4.4.5 Övrigt (möblering, nivåskillnader etc.)
Skyltar och möblering på gågatan liksom nivåskillnader medför svårigheter för de

synskadade. Man poängterar från kommunalt håll vikten av att dessa grupper ak-
tivt deltar vid utformandet av gågaturummet.

Kommentarerfrån kommunerna:

"Synskadade klagar över skyltställ och andra hinder i gatumiljön".

"Synskadade har stora problem med torghandel, utsmyckning mm. speciellt som-

martid."

"Nivåförändringar upplevs som besvärliga för rörelsehindrade och synskadade. Då

det ändå är ofrånkomligt att nivåförändringar ibland måste göras, både av mark-

tekniska och estetiska skäl, är det viktigt att dessa märks ut väl så att olyckor inte

uppstår p.g.a. dålig synbarhet."

"Vad beträffar rörelsehindrade så har stor hänsyn tagits till dessa vid design, pro-

jektering och materialval. Synskadade har deltagit i möblering avgågatoma och

därigenom kunnat påverka placeringar av allt från fasta planteringar, belysnings-

stolpar konstverk m.m."

4.4.6 Affärsidkarna

Det förekommer mest positiva omdömen från affärsidkama om gågatan. Dock

förekommer som regel en viss motvilja från början. I inget fall framkommer var-

aktig negativ kritik från köpmän. Detta kan konstateras från följande kommentarer
från kommunerna:

"I samband med tillkomsten var motståndet stort främst bland affärsinnehavarna,

idag har man anpassat sig och utnyttjar i stället delar av gatuytan i sin verk-

samhet".

"Erfarenheten är i stort positiva från såväl allmänhet som köpmännen, vilka var

motståndare i början eftersom man trodde att försäljningen skulle minska när

ingen kunde köra fram till affären. Resultatet blev i stort det motsatta".

"Vi har intrycket att allmänheten uppskattar gågatan. Den färdiga gågatan har ock-

så visat sig ha ganska lätt för att dra till sig köpmän som i några fall flyttat till gå-

gatan från annat centralt läge".
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"Såväl trañkantema i allmänhet som handeln i synnerhet haren mycket positiv in-

ställning till gågatoma".

"Gågatan uppfattas positivt ur affärssynpunkt samt som samlings- och träffpunkt".

"Överlag positiva reaktioner. I inledningsskedet betänkligheter från köpmännen
utefter gatan. Numera positivt".

"Erfarenheterna är mycket goda och omsättningen i butikerna har ökat sedan gå-

gatesystemet infördes."

"Däremot vet vi att köpmännen är positiva och vill ha ytterligare utbyggnader av

gågator".

4.4.7 Samlade synpunkter från kommunerna om hur man skapar en
väl fungerande gågata

Det som anses grundläggande för att gatan skall vara kvalificerad som gågata är

att den har mycket gångtrafik. I praktiken handlar detta om utpräglade affärsgator.

Synpunkterfrån kommunerna:

"Gågatan måste ha så mycket gångtrafik att den uppfattas som en gågata för bilis-
ter och cyklister och därmed håller dessa trafikslag borta från gatan."

"Gågatan fungerar mycket bra där den är kombinerad med starka affärsstråk. Ut-

formningen bör vara sådan att det klart framgår att det är en gångmiljö. Finns inte

det starka affärsstråket bör ej gågator tillskapas. Svårt att få efterlevnad, fordon

köres eller parkeras."

"Vi har goda erfarenheter av huren bra gågata skapas genom att i planeringspro-

cessen hela tiden arbeta nära butiksägare, fastighetsägare, handikappsorganisatio-

ner mil. Arkitekten arbetar nära intressentema men styrs av kommunen. Viktigt är

att välja material med kvalité. Det höjer det positiva intrycket och minskar skade-

görelse."

"Den bästa typen av gågata erhålls naturligtvis om all fordonstrafik förbjuds. Detta

är dock svårt att uppnå då de flesta gågator är anlagda i "gammal miljö" i tätortens

centrum där varuleveransema ej fullt kan lösas "bakifrån". Gågatoma bör då ges
sådan utformning och skyltning att tillåtna trañkantkategorier känner att här åker

man på de gåendes villkor."

"En väl fungerande gågata får man genom att utforma den som gågata med spe-

ciell ytstruktur. På gågatan skall i princip inte förekomma bil- eller mopedtrañk.

Vid stora fotgängarflöden bör det inte heller förekomma cykeltrañk. Fordonstrafik

som inte kan undvikas bör framföras helt på de gåendes villkor d.v.s. i hastighet

av ca7 km/h."

"Vi tycker att målet med en gågata är att skapa en yta i samma nivå. Åtskillnad av

olika trañkantkategorier får man istället genom gågatans fysiska utformning, ex-
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empelvis träd cykelställ, sittgrupper m.m. Hastigheten på en gågata bör vara lika

med fotgängarhastigheten".

"En väl fungerande gågata bör enligt vår mening vara väl avgränsad och ha en

sådan karaktär att all fordonstrafik upplevs som klart olämplig (ev. varuleveranser

sker tidigt på morgonen). Cykelparkering skall speciellt beaktas redan i projekte-

ringsskedet. Nivåförändringar skall undvikas för att förhindra fallrisker. Utforma

gågatan med mycket växtlighet det ger "parkkaraktär" och skapar en lugnare

miljö. Markbeläggningen bör utföras med olika material för att markera gång-,

transport- och varuytor."

"En bra gågata skall inte ha något slag av motorfordonstrafik. Gröna oaser med

soffgrupper skall finnas. Gatan skall upplevas öppen och luftig med grönska men

inte med stora tomma ytor. Snöröjning kan göras med mindre fordon. Underbygg-

naden är viktig, inga betongplattor som tippar och utgör fara för gående."

"Angöring till fastigheter samt lastning och lossning bör i huvudsak ske på anslu-

tande tvärgator. I de flesta fall kommer man ändå inte ifrån att viss sådan trafik
och verksamhet måste tillåtas på gågatan. Omfattningen av sådan trafik måste vara

liten (max 3-5 fordon/tim under högtrafik)."

"Vår uppfattning är denna att en gågata bör vara en renodlad gågata utan exempel-

vis korsande trafik och cykeltrafik. Varudistribution bör även ske under begränsad

tid .

"Helst bör tillfart för distributionstrafik ordnas på annat sätt alternativt samlas till

vissa dagar och tider om det är möjligt."

"En väl fungerande gågata skall helst vara fri från all annan form av trafik. Består

gatan av flera delsträckor bör anslutningarna markeras tydligt med fysiska anord-

ningar utan för den skull försvåra för nödtrafik."

"Gågatan ska inte vara för lång beroende på inlastningsmöjligheter mm. Fordons-

trafik bör inte förekomma. Skall cykeltrafik tillåtas skall det ske på en väl marke-

rad del med en annorlunda beläggning än gåytoma."

"Nivåförändringar på gågatan bör undvikas, förutom vid korsningar med fordons-

trafik där uppmärksamheten bör ökas samt för att underlätta för synskadade."

"Gågatan bör möbleras så att motorfordonstrafiken inte känner sig hemma där.

Möbleringen bör också utföras så att fordonshastighetema hålls låg (max

20 km/h)".

"Bland de viktigaste förutsättningarna är att det finns gott om parkeringsplatser i

anslutning till gågatan."

"För att en väl fungerande gågata skall skapas erfordras en kontinuerlig övervak-

ning. Om inte en effektiv övervakning av otillåten biltrafik kan åstadkommas för-

svinner på sikt gågatans status som gågata."
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"Kommunens uppfattning om hur en väl fungerande gågata skapas är enligt följan-

de:

en "magnet" i varje ända,

trevlig miljö, möjlighet att flanera och exempelvis parkbänkar,

butiker längs gågatans båda sidor,

hög standard vad gäller markbeläggningar,

fordonens hastigheter skall anpassas efter de gåendes villkor, detta ger i prakti-
ken hastigheter lägre än 10 km/h,

0 detta kan uppnås genom trånga sektioner och en möblerad gågata vilket upp-
levs som att motorfordon endast skall trafikera gågatan i undantagsfall,

0 skyltning enligt holländsk modell för gågata vore intressant att pröva."

4.5 Gågata och speciella regler i andra länder

Frågor om regler och skyltsättning ställdes till olika europeiska länder bland annat

till de nordiska länderna. Nedan redovisas svar från dessa förfrågningar plus i
vissa fall utdrag från referenser.

4.5.1 Danmark

Författningstexter se bilaga 2.

Utdrag från Vejdirektoratets vejregeludvalg, Byemes trañkarealer, Haefte 8, Fod-

gaengerområder".

2.2 Gågader
2.2.1 Juridiske Gågader er ifølge faerdselslovens § 27 arealer, hvor de

forudseetninger kørende skal udvise saerlig agtpågivenhod og hensynsfuld-

hed over for gående.

2.2.2 Planlaegnings- Gågadebegrebet er hidtil først og fremmest blevet be-

forudszetninger nyttet i forbindelse med afvisning af biltrafik i zeldre byom-

råder, og i butikscentre etc. i nye byområder.

Specielt i byer med mange turister kan der blive tale om ved

afmmrkning og eventuelt møblering at etablere saesongå-

gader, dvs. gader med gågadestatus i visse af årets måneder.

Udpegningen af de lokalveje der tildeles status som gågade,

bør ske i kommuneplanens hovedstruktur, og vzere et led i

den samlede planlaegning af et stisystem for de lette tra-

fikanter.

Ved Udpegningen af gågader og ved fastlzeggelsen af de

praecise strzekninger i den videre detaljerede planlzegning

skal det afklares, om kørsel til husene i gågaderne kan ske

ad andre veje.
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Figur 3. Gågade

Gågader skal først og fremmest udformes, så de tilgodoser

fodgzengernes behov for fzerdsel, og der skal i den forbin-

delse tages swrligt hensyn til bøm, aeldre og handicappede.

Samtidig skal det dog påses, at den nødvendige bilkørsel er

mulig. Først og fremmest udrykningskørsel Og sygetrans-

port, men også eventuel tilladt kørsel derudover. Gennem-

fartstrañk, dvs. biltrafik uden aerinde i gaden, bør forsøges

undgået, og den samlede biltrafik bør allerhøjst udøre 50

køretøjer i spidstimen.

Gadens utformning bør desuden vaere sådan, at biltrañkken

kun kører med ganske lav hastighed, dvs. n0rmalt 10 og

højst 15 km/h. Dette bør søges opnået ved et samspil mel-

lem den geometriske udformning af trañkarealeme, mate-

rialvalget, møbleringen etc.

Egentlig parkering bør ikke ñnde sted, eventuelt dog med

undantagelse af parkering for handicappede.

Af hensyn til etablering af et sammenhmngende stisystem

kan der forekomme tilfaelde, hvor der bør kunne cykles på

en kortere eller leengere straekning af en gågade. Det bør dog

forsøges at tilbyde cyklisteme andre og bedre ruter, sådan at

cykeltrañk i gågader undgås.

Hvis cykling tillades i en gågade er det vigtigt, at man ved

udformning, valg af belaegning etc. gør hvad man kan f0r at

tilgodese fodgaengemes sikkerhed og tryghed, og få cyklis-



2.2.4 Arkitektoniske
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teme til at udvise saerlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed
over for gående.

Uanset om cykeltrañk tillades eller ej i en gågade, skal der

sørges for gode tilkørselforhold og parkeringsfaciliteter for

cyklisteme.

Almindelig bustrañk bør ikke forekomme i gågader. Hvor

man ønsker i en gade, der i øvrigt kun befzerdes af lette tra-

fikanter, bør gaden udformes med traditionelt tvaarproñl, og

ikke udlaegges som gågade.

Derimod kan det overvejes, om man i en gågade bør sikre

mulighed for kollektiv transport i en form, der ved sin stør-

relse og hastighed er forenelig med fodgzengertrañkken,

f.eks. minibusser.

Gågaders arkitektur skal opleves af godgaengere, og desuden

af andre trafikanter der faardes med meget lav hastighed.

Gader, torve og pladser i vores äldre byer har ofte arkitekto-

niske kvaliteter, der svarer hertil.

Når eksisterende gader omdannes til gågader bør dette for-

starkes ved, at selve indretningen af gaderummet under-

støtter byarkitekturen. Også når helt nye gader indrettes som

gågader, skal der vzere sammenhaeng imellem byens karak-

ter, bygningsarkitekturen og indretningen af rummene mel-

lem bygningeme.

Det gaelder i første rzekke valg af belaegningsmateriale til

byens gulv , efter en vurdering af bygningsarkitektume,

gaderummenes dimensioner, opholds- og fzerdselmønstret

m.m. Herefter kan belzegningsmaterialet vzere afgørende for

valget af de elementer, som skal møblere gaderummene:

Skilte, udstillingsskabe, montrer, borde baenke, cykelstativ-

er, belysningsarmaturer, skulpturer, traeer m.m.

Beplantning bør benyttes med omtanke. Et enkelt tree af den

rigtige art, placeret det rigtige sted, vil ofte veere en bedre

løsning end et antal trzeer placeret tilfeeldigt.
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4.5.2 Finland

Finlands vägtrafiklagstiftning innehåller inga bestämmelser angående gågator,
bara gårdsgata. I 33 § Vägtrafiklagen står följande angående körning på gårdsgata:
"på gårdsgata får motordrivet fordon framföras endast vid körning till fastighet
som är belägen vid gatan eller till markerad parkeringsplats. Parkering av andra

fordon än cykel och moped är tillåten endast på markerad parkeringsplats. Parke-

ring av cykel och moped får inte medföra oskälig olägenhet för användningen av

gårdsgatan. Körhastigheten på gårdsgatan skall anpassas till gångtrañken och får

inte överstiga 20 km/h. Förare av fordon skall på gårdsgata lämna gående fri

passage".

Vid gågatorna används märket 312, trafik med motordrivet fordon förbjuden

(dvs. motsvarande vårt förbudsmärke 1.2.3) samt olika tilläggstavlor 872, "Ser-

viceköming tillåten". Tilläggstavla med texten "gågata" eller motsvarande finns

enligt uppgift inte. Antalet gågator är få i Finland och några angivna normer och
bestämmelser finns inte.

4.5.3 Norge

Enligt "14. Gågate i tett bebyggelse - GS3" gäller följande för gågator i Norge:

Gågata bör vara framkomlig för typfordon, vilket vanligtvis täcker varuleveranser,

brandbil och sopbil. Om cykling skall tillåtas bör man avsätta en yta (stripe) till

detta liksom utrymme för cykelparkering. Geometri, utstyrsel, beläggning, möbler

osv. måste anpassas till gatuarkitekturen.

För synskadade är det mest naturligt att röra sig i närheten av fasaderna, vilket

underlättar orienteringen. Gångytan bör vara fri från cyklar, skyltar och andra

hinder. Korsande gator bör markeras med följbara "midler" för att underlätta möj-

ligheterna att orientera sig.

Trafikregler som gäller bl.a. gågata:

"Körande har väjningsplikt för annan trañkant när den körande kommer från par-

keringsplats, hållplats, torg, egendom, gågata, gatetun eller liknande område."

"Körande som korsar gångväg, trottoar eller gångbana har väjningsplikt för gå-

ende. Detsamma gäller på gågata eller gatetun."

"På gågata eller gatetun får man inte köra fortare än gångfart."

"Det är förbjudet att parkera på gågata."

"I förbindelse med etablering av gågator används en tavla med skylt 306.1 "för-

budt for motorvagn" (vårt märke 1.2.3) som huvudskylt och med texten "Gågate"

över. Varuleveranser kan undantas från bestämmelserna under vissa tider, vilket

anges nedtill på tavlan. Det är inte nödvändigt att skylta "parkering förbjuden" i

gågatan eftersom det där råder generellt förbud mot parkering." Se bilaga 3.

Utöver detta finns enligt uppgift inga ytterligare normer eller specifikationer angå-

ende gågata.

VTI notat 46-1995



40

4.5.4 Tyskland

Regler för gågata anges i St V0 (Strassenverkehrsordnung).

* Gågatan är avsedd för fotgängare. Får ej användas av andra trafikanter.

år Är fordonstrafik tillåten genom tilläggstavla, får fordon endast framföras i fot-

gängartempo. Fotgängare får ej hindras eller utsättas för fara. Om så erfordras
skall fordonsförare stanna.

Märkena 242 och 243 anger att gågata börjar respektive slutar.

Zeichen 243

 

Enda eines
Fuøgangerberelcns

 

4.5.5 Schweiz

Schweiz har 1994 infört ett vägmärke 2.593 gågata. Märket anger början på en

_ eller flera gator inom ett område (Lex. områden i gamla stads-
ZONE delar, affärsgator och avgränsade bostadsområden) som principi-

' ellt är förbehållna fotgängare. Om man med en kompletterande

skylt undantagsvis tillåter fordonstrafik i begränsad omfattning

(t.ex. "Fordon för rörelsehindrade tillåtna"), får fordonen

framföras maximalt med gånghastighet. Förarna är skyldiga att

lämna fotgängarna företräde. Med skylten "Gågata upphör"

indikeras att de allmänna trañkreglema åter är giltiga."

 

 

'2.59.3

"Zonskyltning enligt ovan är endast tillåten för trañkområden inom tättbebyggt

område och för gator med likvärdiga karakteristiska kännetecken inom ett tättbe-

byggt område. Undantagna är skyltade huvudleder, genomfartsleder och motor-

vägar."

4.5.6 Belgien

Enligt uppgift från Belgish Instituut voor de Verkehrsveiligheid v.z.w. i Bryssel är

i princip all trafik förbjuden på gågatorna. Varuleveranser är tillåtna mellan vissa

klockslag. Gatoma avgränsas med C3-skylt (vårt vägmärke 1.2.1, fordonstrafik

förbjuden) kompletterad med tilläggstavla gäller ej leveranser eller gäller ej

leveranser under x ton .

I princip skall inte lastning och lossning tillåtas mellan klockan 12.00 och

19.00. Undantag kan dock göras och följande kategorier kan på dispens få tillträde
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till gågatan under alla tider på dygnet dock under villkor att hastigheten inte över-

stiger gångfart och att bilen inte parkeras:

0 Förare av fordon vars garage bara är tillgängligt från gågatan.

0 Om det är absolut nödvändigt kan bilar som tillhör företag på gatan få tillträde
om de skall utföra leveranser och om dessa leveranser utgör huvudsaklig verk-
samhet i företaget.

0 Om det är absolut nödvändigt kan de fordon få tillträde som behövs i en verk-
samhet som utövas på gatan.

Den kompletterande förordningen skall inte föreskriva regler för brådskande fall

(ambulanser, brandkår, begravningsbyrå, flyttningar som inte kan ske på tillåten

leveranstid etc.).

Vägmärken om hastighet eller parkering skall inte heller placeras ut. Man kan

inrätta ett absolut förbud i en riktning. I så fall skall C3-märket omfatta en extra

skylt i den tillåtna riktningen.

För att undvika omvägar för cyklister kan dessa få tillträde till gator som är för-

bjudna för övrig trafik.

För att kollektivtrafiken skall komma så nära sina kunder som möjligt och där-

för att omvägar på ett onödigt sätt förlänger restidema, rekommenderas det att

man i vissa fall tillåter kollektivtrafiken att köra på gator som är förbjudna för

övrig trafik. Buss- eller spårvagnstrafiken förbättras också ofta genom att gågator

används; fordonen kan inte köra fort, men de står heller inte stilla i köer. Om spår-
vagnar eller bussar anpassar sina hastigheter efter situationen, borde inte trafik-

säkerheten försämras.

Eftersom de gator som är förbjudna för trafik ofta används i liten utsträckning

efter stängningstidema, framför allt på kvällarna, kan beslut tas om att tillåta trafik

då. I så fall måste man vaka över att den hastighet som används fortfarande är låg,

med tanke på att fotgängarna känner att de befinner sig på sitt eget område och att

all trafik sker på samma plan.

En gågata kan också tjänstgöra som buffert mellan olika zoner i vägtrafiknätet;

t.ex. för att separera två vägslingor.
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Holland

Enligt uppgift från SWOV (Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeereilig-

heid) kan gågator utmärkas med märke G7.

        

 

M*Q.

E10(G7) O EMG?) '
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Bilaga 2
Sid 1 (2)

Danmark

Utdrag ur fzerdselsloven

ForpIigtelser overfor gående

§ 27. Kørende, som møder eller kører forbi

gående, skal give den gående tid til at vige til
side samt i øvrigt give den gående fomøden
plads på vejen.

Sik. 2. Kørende, som kører over fortov eller
gangsti, elleri øvrigt fører køretøj ind på køre-
banen fra udkørsel fra ejendom ved vejen, skal
holde tilbage for gående. Det samme gzelder
ved kørsel ind på eller over gågade.

Sik. 3. Ved kørsel på gágade skal de kørende
udvise szerlig agtpågivenhed og hensynsfuld-
hed over for gående.

Ferdsebindskrwnkninger

§ 92. Politiet kan med samtykke fra vejbesty-
relsen eller, for så vidt angår private veje, ved-

kommende kommunale myndighed trmffe
fwrdselsmasssige bestemmelser, som indvirker _

 

Utdrag ur bekendtgørelsen om vejafmzerkning

5 13

Der anvendes følgende forbudstavler:

på vejes udnyttelse eller indretning. Der kan
bl.a. traeffes bestemmelse om:
1) parkering og standsning,
2) indførelse afubetinget vigepligt,
3) påbud om ensrettet ferdsel,

4) etablering af fodgaengerfelterog
5) forbud mod visse fardselsarter, herunder

med henblik på etablering afgågader.
Stk. 2. Politiet kan endvidere efter stk. l traef-

fe bestemmelse om hel eller delvis afspaerring
af offentlig vej, såfremt afsparringen gennem-
føres ved afmaerkning, ved Opsaatning af bom-
me eller på anden tilsvarende máde.

Stk. 6. Foranstaltninger af den art, der nev-
nes i stk. l, 2 og 4, skal tilkendegives ved af-
merkning i overensstemmelse med de bestem-
melser, der fastsattes i medfør af § 95, stk. l og
3, medmindre bestemmelseme håndhaeves af
politiet på stedet. Såfremt en foranstaltning ef-
ter stk. 1, nr. I eller 5, ikke er begrzenset til en
bestemt vejstraekning, kan den dog i stedet of-
fentliggøres i en lokal bekendtgørelse.

C21 Kørsel I begge retnlnger forbudt.

Det kan angives med undertavle, at det også er forbudt at traekke

cykel og knallert.

§19

Der anvendes følgende oplysningstavler:

Områdetavler.

 

E49 Gágada.

gzelder:

 

   

sigt,jf. § 5, tavle U3.

l. Området er reserveret til gående.
2. Tilladelse til kørsel i området kan gives. I så fald skal kørsel ske

under iagttagelse af bestemmelserne i punkterne 4-8.
3. Eventuel tilladelse til kørsel angives på undertavle som anført i

§ 12, stk. 3, punkterne b-e. Desuden kan anvendes undertavlen »Al
kørsel tilladt«. Tilladelse på undertavle kan afgrzenses tidsmäs-

Tavlen angiver et område, hvor følgende szerlige fierdselsregler



Bilaga 2
Sid 2 (2)

. Kørsel i området må kun ske med meget lav hastighed (normalt
under [5 km/t).

. De kørende skal udvise szerlig agtpågivenhed og hensynsfuldhed
over for gående, jf. faardselslovens § 27, stk. 3.

. Når der på vejen faerdes personer, der kan komme i farlig nerhed
af køretøjet under dettes passage, må kørslen ikke fortsattes, for-
inden føreren har sikret sig, at disse personer er opmaarksomme på

køretøjet og har givet plads for passage. Sådanne personer må dog
ikke unødigt hindre de kørende i at komme frem.

. Parkering i en gågade må ikke ske uden for serligt afmmrkede
pladser. Dette gzelder dog ikke cykler, knallerter og tohjulede mo-

torcykler. .

. Kørende har ubetinget vigepligt ved udkørsel fra en gågade, Jf.
fmrdselslovens § 26, stk. 3. .

Tavlen kan anvendes med undertavleme U 1. U 2 eller U 6tilfor-
varsling.

  

E 50 Ophør a!gågade.

 

  

Utdrag ur cirkulzere om vejafmzerkning
(Til politi og vejmyndigheder)

Områdetavler

121. Disse tavler afgraenser et område med szero
lige fmrdselsregler.

E 49 Gágade

126. Tavlen anvendes til afgrzensning af gåga-
der. Kørsel kan tillades ved anvendelse af un-
dertavler. Ved fastsattelse af undtagelser fra
kørselsforbud i en gågade skal det tillagges af-

gørende betydning, at undtagelser fra kørsels-
forbudet får et omfang, som er foreneligt med
karakteren af den gågadeordning, der ønskes
etableret.

Undtagelser angives efter retningslinieme
beskrevet i vejafmzrkningsbekendtgørelsens
§ 12, stk. 3. Undertavlen »Gaalder kun gennem-

kørsel« kan dog aldrig bruges sammen med
E 49, og undertavlen »lErindekørsel tilladt«
bør almindeligvis ikke anvendes til afgrans-
ning af kørselsrestriktioner. »Al kørsel tilladt«

kan anføres på undertavle, hvor det er forene-
ligt med gågadens karakter ikke at lzegge re-
striktioner på den kørende trafik.

Tavlen skal opsaettes ved enhver indkørsel til
gågadeområdet. Tavlen kan tillige anvendes til
forvarsling af gågadeområdet. I denne forbin-
delse anvendes undertavle U 1, U 2 eller U 6.
Gågader skal normalt i udformning fremtra-

de som fodgzngerarealer i hele gadens tvaar-
proñl.

E 50 Ophør algågade

127. Tavlen skal opszettes ved enhver udkørsel
fra gågadeområdet. Ved afgraansning af gåga-
deområdet henledes opmaarksomheden på
faardselslovens § 26, stk. 3, der pålaegger ubetin-
get vigepligt ved udkørsel fra gågade. Hvis gå-
gadens forlaangelse trañkalt har en gennemgå-
ende funktion, bør gågaden derfor afsluttes
uden for vejkryds.
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Gögote-skilt i reduéert størrelse

IBord=10
|

135 Teksth. H=7O

     

©j®üd®f mm ;
a 535 .0 :g: " 205 Teksth. H==35

vjmtmmvug (gm: :_ Merk: ton skal
E33 = - vare 7/7H

500

Alle mal i mm.

Se handbok OSO-skiltnormoler for forger m.m.

Vegdirektoratet 1993"'04-05
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Bilaga

Utdrag ur författningar

Plan- och bygglagen (1987:10)

(Utdrag)

5 kap. Detaljplan och områdesbestämmelser

Detaljplan

3 § 1 detaljplanen skall redovisas och till gränserna anges

l. allmänna platser såsom gator. vägar, torg och parker,

2. kvartersmark för bland annat bebyggelse. idrotts- och fritidsanlägg-

ningar, begravningsplatser, anläggningar för trafik. vatten, avlopp och

energi samt skydds- och säkerhetsområden.

3. vattenområden för bland annat båthamnar och friluftsbad.

I fråga om allmänna platser för vilka kommunen är huvudman skall
användningen och utformningen anges. För kvartersmark och vattenområ-
den skall användningen anges.

Vägtrañkkungörelsen (1972:603)
(Utdrag)

37 § Förare som tänker köra in på en huvudled där aeeelerationsfält saknas
har väjningsplikt mot varje fordon på huvudleden. Detsamma gäller förare som
kör in på motorväg eller motortratikleddär aecelerationstält saknas. Väjnings-
plikten gäller dock inte där föraren kommer in på huvudleden, motorvägen eller

motorn'atikleden utan att byta körtält.
Förare har dessutom väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär hans egen

kurs närhan kommerinpåen väg i
1. från parkeringsplats, fastighet, bensinstation eller från annat liknande

område i ansluming till vägen, -
2. från stig, ägoväg eller annan liknande utfartsväg,
3. från cykelbana, vägren. gågata. gårdsgata eller terräng eller
4. efter att ha korsat en gångbana.

80 § En förare som möter eller kör om gående skall lämna den gående tid att
vika åt sidan och låta honom använda tillräckligt utrymme på vägen.

När en förare korsar eller av något annat skäl för fordonet på gångbana.
gågata eller någon annan väg som är avsedd tör gående eller från en fastighets-
utfart vid vägen in på körbanan eller vägrenen skall han lämna företräde åt de
gående.

Förare som avser att köra förbi till höger om spårvagn eller buss som har
stannat vid en hållplats utan refug. skall stanna och lämna fri passage åt på-
eller avstigande passagerare.

Lokala trafikföreskrifter m, m.
147 § Särskilda trafikregler för en viss väg eller vägsträcka eller för samtliga

vägar inom ett visst område meddelas genom lokala trafikföreskrifter utom i de
fall som avses i 151 och 154 §§.
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Nedan angivna myndigheter får 'meddela lokala trafikföreskrifter om föl-
jande.

LRrbudmottrafikmedfordonavvisstalagdlerfor- Kommunen
donmedlastavvissbeskañ'enheteller.icårskiltmiljö-
känsliga områden av tätorter, med sådana dieseldrivna
bussarmedentotalviktöverBJtonellerdieseldrivna
tunga lastbilar som inte enligt ° °
(1991:1481)tillhörenvissmiljöklass

2. Kör-riktning Kommunen

3.?6rbudmotpmvkömingellersådan ° Kommunen
som avses i 72 5 körkortsförnrdningen (1977: )

4.Våjningspliktmedavvikelserfrån37eller38§eller
omstoppliktivlgkorsningar -

S.Attvåjningspliktellerstopp1iktskallglllaistlllamr
bestårnmelsemai57§förstastycket

anrädrmtighetmedavyikelserfrånaåförstastycket

av64§andrastyeketeller66§ellaföteskrrftaeom
hurnedddatsmedstödavaiuedjeatyuomdetlr
motiveratavhånsyntilltnliksåkerbetenJramkomlig-

7.1ä5rbudattstannaellerparherafordonellertidsbe-
grånsning. avgiftsleellerandra villkorföerarkering

8.8tannande eller parkering med avvikelser från 69
eller71 §.72§2.5e11er6.73§e11er74§3eller4

9.Attenvissvagellervågstråekaskallansessom
huvudled. motorväg eller motortrafikled

9aAuenvissvågellervägstrådaelleraamtligavågar
inomeuvisstområdeskallansessomgårdsgata

10. Axeltryck. boggi ck. trippelaxeltryck eller brutto-
vikt med avvikelser :år 106 5

11. Inskränkning till mindre bredd eller längd på for.
don. fordonståg eller last än som tillåts i 107 eller 109 5

12. Undantag från 118. 121 eller 122 t

13. Andra särskilda åtgärder för reglering av trafiken

ullllgrebasiigbetlnsomföljer"

I fråga om vägar avsedda för
- länsstyrelsen. 1

omövrigavlgar-kommuneu

lfrågaomvågaravseddafö;
. länsstyrelsen.

omövngavågar-kommunen

I fråga om Vågat avsedda för
genomfartsuafik - länsstyrelsen. 1
frågaomövngavågar-kommunen

Kommunen

Kommunen

I fråga om vågar avsedda för
omfartstralik-länsstyrelsen.1
om övriga vägar - kommunen

Kommunen

1 fråga om vägar avsedda för
omfartstralik - länsstyrelsen. l

än om övriga vägar - kommunen

l fråga om vägar avsedda för
mmfanstrafik - länsstyrelsen. 1

om övriga vägar - kommunen

I fråga om vägar avsedda för
genomfartstrafik - länsstyrelsen. I
fråga om övriga vågar- kommunen

Kommunen

Länsstyrelsen får också meddela lokala trafikföreskrifter för transport av far-
ligt gods och för sådana tävlingar som länsstyrelsen har lämnat tillstånd till
enligt 105 §.
Kan ett beslut av kommunen inte avvaktas utan olägenhet, får i stället polis-

myndigheten meddela

Vägmärkesförordningen (1978: 1001)
(Utdrag)

6 § Lokala trafikföreskrifter och hastighetsbegränsningar som inte grundas på
sådana föreskrifter utmärks med vägmärken, om inte annat är särskilt föreskri-
vet. Detsamma gäller föreskrifter enligt 154 § vägtrafikkungörelsen (1972:603)
och föreskrifter enligt 41 § väglagen (1971:948).

Vägmärken får användas för att utmärka förbud enligt 151 § vägtrafikkungö-
relsen. Vägmärken får också användas för att tillkännage villkor eller förbud
som avses i lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering. I sådant
fall skall det framgå av tilläggstavla vem som har upplåtit eller förbjudit parke-
ringen.
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Datum Betecknlng (Anges vld svar)

Tjänstestllle. handläggare 1 9 9 4 - O 1 - 2 7 3

Sekt ion Traf1k Ert datum Er beteckning
Klas Rehnberg

KLAGANDB

Transportvaruhuset AB, Olle Serler, Nobelvägen 11, 214 49 Malmö

ömmar): BESLUT '

Länsstyrelsens i Malmöhus län beslut 1992-03-25 angående
tillstånd att få köra på gågateområdet i Gamla Staden i Malmö °
(se bilaga)

 

BESLUT

Med delvis bifall till överklagandet undanröjer Vägverket
länsstyrelsens och trafiknämndens beslut och återförvisar
ärendet till kommunen för ny handläggning.

SKÄLMM

Transportvaruhuset har i överklagandet vidhållit sin ansökan om
tillstånd att trafikera gågateområdet i Malmö.

Trafiknämnden i Malmö kommun har i yttrande (se bilaga 2)
angett att den anser att 147 § andra stycket 13 punkten
vägtrafikkungörelsen (1972:603) ger mandat för kommunen att
meddela lokala trafikföreskrifter om påbjuden gångbana med
tillägg om undantag för visst ändamål, nämligen varutransport
på samma sätt som kommunen enligt 159 § första stycket får
medge dispens från bestämmelserna i 20 § vägtrafikkungörelsen
för visst ändamål.

Nämnden har i yttrandet hänfört sig till innehållet i minnes-
anteckningar från sammanträde 1989-05-23 med länsstyrelsen i-
Malmöhus län (se bilaga 3)

Transportvaruhuset har därefter inkommit med ytterligare
synpunkter.

 

Vägverket gör följande bedömning.

Av kommunens yttrande framgår att kommunen för de gator som
avses med det överklagade beslutet meddelat lokala trafik-
föreskrifter om påbjuden gångbana och i föreskrifterna angett
vilka fordon som skall få trafikera gatan (varutransport till-
låten alla dagar 05 - 11) och ordet gågata. Kommunen har vidare
i lokala trafikföreskrifter meddelat att på gågata eller sådan
gångbana/cykelbana där viss fordonstrafik är tillåten enligt

Division Väg & Trafik

Postedress Besöksadress Telefon Teleiex Telegram Telex

.. swenatroad 74114
781 87 BORLANGE Röda vägen 1 0243 - 750 00 0243 - 846 40 borlaenge tsvcfvv s
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Datum Bot-:kulan (Anon vid svar)

nunnan.. handlägger. 1 9 9 4 "' O 1 "' 2 7 3

Sektion Trafik Ert datum Et botoclmlng

Klas Rehnberg

 

föreskrift och vägmärke och där tilläggstavla "Gågata" är upp-
satt skall fordon föras med särskild hänsyn till framkomlig-
hetshinder såsom planteringslådor, skyltar, markiser m m. Den
fria höjden kan understiga 4,5 m på delar av gatan.

Föreskrifterna har meddelats med stöd av 147 5 andra stycket
13 punkten vägtrafikkungörelsen. De har utmärkts med
påbudsmärke 1.3.6.1 påbjuden gångbana med tilläggstavla med
texten gågata. Märket innebär som framgår av 19 och 22 §
vägmärkesförordningen (1978:1001) även förbud mot annan trafik
än gångtrafik.

-Den fråga som då uppkommer är om en kommun genom lokala
trafikföreskrifter med stöd av 147 § andra stycket väg-
trafikkungörelsen (1972:603) kan bestämma att en gata skall
vara påbjuden gångbana. Punkt 13 i 147 § andra stycket
vägtrafikkungörelsen är kompletterande till övriga punkter i
andra stycket. Med stöd av denna punkt kan inte meddelas lokala
trafikföreskrifter då någon av de övriga punkterna ger stöd för
att meddela föreskrifterna. Likaså torde avsikten med 13 punk-
ten inte ha varit att lokala trafikföreskrifter bör meddelas då
åtgärden för regleringen av trafiken kan göras på annat sätt.
En kommun kan anlägga en gångbana, med stöd av detaljplan om
sådan krävs, och utmärka gångbanan med påbudsmärket 1.3.61
påbjuden gångbana. Det krävs inte någon lokal trafikföreskrift
för att märket skall få användas. Vidare kan en kommun med stöd
av 147 § andra stycket första punkten meddela lokala trafik-
föreskrifter om förbud mot bland annat trafik med fordon av
visst slag. Mot bakgrund härav anser Vägverket att 147 § andra
stycket 13 punkten inte har gett kommunen behörighet att
meddela de berörda lokala trafikföreskrifterna. Inom gågate-
systemet kan dock trafik med fordon vara otillåten av andra
skäl än de aktuella lokala trafikföreskrifterna. Hed delvis
bifall till överklagandet skall därför de överklagade besluten
undanröjas och ärendet återförvisas till kommunen för ny

_ handläggning.

. "\v/ ..
D t eslut far nte overklagas.

M
d rs Ortendah

Generaldirektör

Division Väg & Trafik

Postadress Bosökudnu Toulon Toloiu Tologum Tolcx

.. swenatroad 74114
781 87 BORLANGE Röda vägen 1 0243 - 750 00 0243 - 846 40 borlaengo tsvcfvv s
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MIUS län
uñdkkacnhdcn 1992-03-25 126-1155/91
:e byråsckr C llcllstrand
40-146023 Delgivningskvitto
Expeditioncn
40 - 14 60 19

Transportvaruhuset AB
Nobelvägen 11
214 29 MALMÖ

Överklagande av trafiknämnds beslut

Ni ansökte hos Trafiknämnden i Malmö kommun om ett
permanent tillstånd att köra på gågateområdet efter
klockan 1100. Ansökan avsåg "alltifrån små budbilar"
till bussar och lastbilar.

Trafiknämnden beslutade den 16 oktober 1989 att avslå
Er ansökan.

Ni har överklagat Trafiknämndens beslut. Till stöd för
överklagandet har Ni anfört att Ni har behov att ut-
föra transporter inom gågateområdet hela dagen efter-
som Era kunder antingen har transporter dit eller bor
inom området. Vidare utför Ni vissa transporter för
Posten Malmö Ban med stöd av tillstånd som meddelats
Posten.

Trafiknämnden har i yttrande avstyrkt bifall till
överklagandet.

Ni har yttrat Er över vadsom tillförts ärendet.

SKÄL FÖR LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Gågatesystemet har tillkommit för att erbjuda allmän-
heten områden som ur trafik- och miljösynpunkt
störs så lite som möjligt av fordonstrafik. Körning,
lastning och lossning kan dagligen ske fram till
klockan 1100. Enligt trafiknämnden ges dispens efter
denna tidpunkt endast i mycket speciella fall. Posten
har under de senaste åren haft sådan dispens för
"posten tillhörigt fordon" att framföras på gågatorna
i Malmö i samband med expressutdelning av post-
försändelse till adress vid gågata.

. Ytterligare fordonstrafik inom gågateområdet skulle
vara störande och olämpligt och öka riskerna för inci-
denter. Skäl att medge sökt dispens föreligger ej.

.RW-'...-

adreae Telefon växel ' / Telefax



   
STYRELSEN
öhus län

BHagaES

1992-03-25 126-1155/91

LÄNSSTYRELSENS BESLUT

Länsstyrelsen lämnar överklagandet utan bifall.

Detta beslut kan överklagas hos Trafiksäkerhetsverket
- se nedan. '

I den slutliga handläggningen av detta ärende har del-
tagit länsassessor Boel Wieslander, beslutande och

förste byråsekreterare Clas Hellstrand, föredragande.

/\ __,/\_'\__

Bbel Wieslander

\\

\ |
\

CIäá:§ellstrand
\\.

\\-

Kopia till

Trafiknämnden i Malmö kommun
PoliSmyndigheten i Malmö, dnr AT594-263/90
Juridiska enheten

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE

Om Ni vill överklaga Länsstyrelsens beslut skall Ni
skriva till Trafiksäkerhetsverket. Överklagandet skall
dock skickas till Länsstyrelsen i Malmöhus län, Juri-
diska enheten, 205 15 MALMÖ.

Av överklagandet skall framgå vilket beslut Ni
överklagar (ange diarienummer) och hur Ni vill att be-
slutet skall ändras. Ni bör också tala om varför Ni
anser att beslutet skall ändras.

Skrivelsen skall undertecknas. Uppge även adress och
telefonnummer. Om Ni har handlingar eller annat som Ni

anser stöder Er uppfattning så bör Ni skicka med
detta.

Länsstyrelsen måste ha fått Ert överklagande inom tre
veckor från den dag Ni fick del av beslutet. Annars
kan överklagandet inte tas upp till prövning.

Behöver Ni veta mer om hur Ni skall göra kan Ni kon-
takta Länsstyrelsen, tel 14 60 00 (växel).




