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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
1.1.1 Stadens transportssystem 
Det kan konstateras att vi idag upplever något av en ny urbaniseringsvåg, vilket 
framförallt återspeglas i storstadsområdenas ekonomiska aktivitet. Den pågående 
högkonjunkturen är i första hand lokaliserad till de större och medelstora städerna, 
samtidigt som den ekonomiska aktiviteten i andra mer glest befolkade områden 
och mindre städer inte är lika intensiv. Orsakerna till denna utveckling är 
mångfacetterad och svårfångad och kan bl.a. återfinnas i den pågående 
strukturomvandlingen av näringslivet till förmån för tjänsteintensiv kunskaps-
produktion inom t.ex. informationsteknologi samt universitets/högskoleväsendets 
betydelse för den regionala/lokala ekonomin. Andra faktorer av betydelse är den 
internationella ekonomiska integrationen som till stora delar kanaliseras genom 
sammanlänkade stadsområden, samt preferensförskjutningar i de yngre 
generationerna vad gäller livsstilar, karriärval och boendeformer som ökar 
städernas attraktionskraft ytterligare. 

Den pågående utvecklingen är till stora delar positiv och har gett ekonomisk 
utveckling och tillväxt förnyad fart, men har samtidigt skapat problem vad gäller 
städernas transporter som har visat sig vara svårhanterliga. En stor del av 
trafikarbetet utförs i städer och de typiska problemen för vägtransportsystemet 
framträder tydligt i stadsregioner; tillgänglighet för oskyddade och skyddade 
trafikanter, funktionshindrade, barn och äldre samt problem med buller och 
luftföroreningar och allvarliga personskador genom trafikolyckor. Andra centrala 
problem är den trängsel som genereras av den relativt sett kapacitetssvaga 
personbilstrafiken, transportsystemets markanspråk generellt och påverkan på 
stadsbilden. Analytiskt svårfångade, men för invånarna helt centrala, värden som 
stadens ”skönhet, trevnad och trygghet” påverkas negativt av transportsystemets 
nuvarande utvecklingstendenser.  

Dessa problem beror i hög grad på brister vad gäller utformningen av städernas 
transportsystem och en svag integration mellan transportsystemen och 
bebyggelsens utformning och lokalisering, vilket sammantaget utgör ett reellt hot 
mot städernas miljö, vitalitet och långsiktiga attraktionskraft. Detta gör att 
samhällets mål för transportsystemets miljöpåverkan, tillgänglighet, säkerhet och 
långsiktiga hållbarhet förutsätter en förändring av städernas transportsystem för 
att kunna realiseras. Lösningen av dessa problem förutsätter ett integrerat 
angreppsätt i forskning, utveckling, policyförslag, planering och implementering.  

 
1.1.2  Hur ska problemen hanteras? 
I stora städer, t.ex. Stockholm, är problemen med väg- och gatunätets bristande 
kapacitet och därav orsakade trängselproblem alarmerande. Av allt att döma är 
möjligheterna att bygga ut kapaciteten och lindra problemen begränsade. 
(Jansson, 2000 och 2001). Att bygga ut kapaciteten för motortrafik i städer är 
extremt dyrbart, vilket försvårar möjligheten att finna samhällsekonomiskt 
lönsamma investeringar. På sikt genererar dessutom den utökade kapaciteten ny 
trafik, t.ex. genom överflyttningar från den kollektiva trafiken som därmed 
riskerar att försämras, och problemen blir än mer svårhanterliga. (Se bl.a. 
SACTRA, 1994 och Cairns et al. 1998). Ett medel som står till buds för att lindra 
trafikproblemen är att prissätta utnyttjandet av väg- och gatuutrymmet enligt 
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samhällsekonomiska principer, s.k. ”road pricing”. Prissättningen har en rad 
tilltalande egenskaper, inte minst vad gäller den samhällsekonomiska effektivi-
teten, och är utan tvekan nödvändig för att på sikt kunna hantera problemen med 
kapacitetsrestriktioner och trängsel i storstadsområdenas innerstäder och andra 
hårt belastade delar av transportsystemet. (Jansson, 2000b). 

Av tradition brukar den alternativa strategin att begränsa biltrafiken, med hjälp 
av s.k. traffic calming, betraktas som prissättningens motsats; ett administrativt 
och byråkratiskt medel att jämföra med prissättningens decentraliserade 
marknadsekonomiska principer. Med traffic calming avses här regleringar, fysiska 
konstruktioner för att begränsa hastighet och framkomlighet för biltrafik, bredare 
trottoarer och cykelbanor. Frågan är dock om inte detta synsätt är alltför förenklat. 
Med ”traffic calming” är syftet att påverka hur bilar och andra transportmedel 
framförs i trafiken, vilket har stor betydelse för säkerhet, trevnad och skönhet för 
alla trafikantgrupper i stadsmiljön. Därmed är potentialen att uppnå ett flertal 
positiva målsättningar för stadstrafiken betydande.  

Genom att omforma gatuutrymmet kan ett brett spektrum av goda effekter 
erhållas, relativt prissättningens mer begränsade möjligheter att direkt påverka 
samtliga trafikantgruppers situation och förbättra stadsmiljöns kvalitet generellt. 
Trafikregleringar och prissättning är heller inte varandras motsatser. Detta kan 
visas med ett exempel: Genom avsmalningar, upphöjningar, bredare trottoarer-
/cykelbanor, planteringar, och/eller hastighetsgränser, ökas tidsåtgången för att 
färdas en viss sträcka med bil. Detta medför att bilisten påförs en kostnadsökning 
som ur ett samhällsekonomiskt perspektiv kan betraktas på samma sätt som en 
eventuell avgift som måste betalas för att få färdas samma delsträcka. Den 
generaliserade kostnaden ökar i båda fallen vilket minskar efterfrågan på 
biltransporttjänster.  

Resultaten från projektet ”Hur skapa balans i avvägningen mellan 
biltillgänglighet och god miljö” (se bl.a. Grudemo och Svensson, 2000 och 
Svensson, 2000), visar att traffic calming åtgärder har större möjligheter att 
accepteras av medborgarna och uppfattas som en förändring till det bättre, än vad 
prissättning och avgiftssystem har. Internationella erfarenheter visar att 
acceptansproblemen är den stora stötestenen vad gäller införande av vägavgifter. 
Resultaten visar också att individer boende i stockholmsområdet är mer angelägna 
om att reducera biltrafiken än individer i andra delar av landet. Det allmänna 
intrycket från projektets resultat är att en majoritet av medborgarna vill att 
utrymmet för biltrafik ska reduceras i innerstäder och bostadsområden, men att det 
i första hand är andra medel än prissättning som ska tillämpas.  

 
 

1.1.3  Forskningsbehov 
I Sverige har ”traffic calming” främst kommit att uppfattats som ett medel att 
förbättra säkerheten i transportsystemet. (Se t.ex. Spolander, 1999, Hagson, 2000 
och den litteraturgenomgång som redovisas i Gustavsson, 2000). Litteraturen om 
den tekniska utformningen av de fysiska konstruktioner som kan användas i syfte 
att lugna ned biltrafiken och konstruktionernas konsekvenser för hastighet och 
säkerhet är förhållandevis omfattande. Det förefaller som om kunskapsbehoven 
inom dessa fält bemöts av pågående forskning. Däremot är konsekvenserna för 
stadsmiljön i generell mening föga uppmärksammade, trots en framväxande 
internationell litteratur och debatt inom området. Ett konkret exempel är 
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konsekvenser för innerstadsbaserad detaljhandel orsakad av restriktioner för 
biltrafik, t.ex. gågator. I Sverige är utan tvekan den dominerande uppfattningen 
bland många aktörer att biltillgänglighet är en central förutsättning för 
detaljhandelns fortsatta överlevnad i innerstäder och stadsdelscentrum. (Se 
diskussionen i Svensson, 1998) Detta trots att det finns en internationell litteratur 
som vittnar om positiva konsekvenser av restriktioner för biltrafik för 
detaljhandelns omsättning. 

Men detta gäller i en mer allmän omfattning: kunskapsläget vad gäller de 
konsekvenser som uppstår för stadsmiljön generellt när inslaget av privat biltrafik 
reduceras avsevärt i urbana transportsystem är begränsat. Problemet har fler 
dimensioner än konsekvenser för detaljhandelns lokaliseringsmönster. Det gäller 
för kollektivtrafikens utformning och förutsättningar för gång- och cykeltrafik vad 
gäller förmågan att ersätta biltrafiken. Bostadsområdens design och attraktions-
kraft, inklusive bostäder i centrala områden, och näringslivets lokaliserings-
mönster med fokus på övergången från varuproducerande industri till 
tjänsteintensiv kunskapsproduktion samt offentlig tjänsteproduktion inom 
högskolor och universitet; var ska dessa verksamheter lokaliseras och hur ska 
transportbehoven tillgodoses?   

I det första skedet gäller det att förmedla faktiska erfarenheter av ”traffic 
calming” i städer. I förstudien sammanställs delar av den relevanta internationella 
litteraturen inom området. I förlängningen av förstudien föreslås att ett större 
forskningsprojekt genomförs som kan bidraga till att planering, debatt och 
forskning i Sverige utförs utifrån den plattform som kan genereras av det samlade 
kunskapsläget. Det är uppenbart att de översiktliga ”idékataloger” som finns i 
dagsläget inte förmår att ge en djupare beskrivning av uppkomna konsekvenser. 
Åtgärder eller åtgärdskombinationer i syfte att förbättra städers transportsystem 
behöver utsättas för en systematisk analys och utvärdering i ljuset av de fastställda 
nationella målen för tillgänglighet, säkerhet, miljö, långsiktig hållbarhet och 
samhällsekonomisk effektivitet. 
 

 
1.2 Syfte och perspektiv 
Syftet med rapporten är att översiktligt sammanställa det internationella 
kunskapsläget vad gäller konsekvenser av restriktioner för biltrafik i städer, med 
betoning på s.k. traffic calming eller trafiklugnande åtgärder. I viss utsträckning 
kommer också svensk litteratur att kommenteras. 

Den konkreta innebörden av begreppet ”konsekvenser” hålls medvetet öppet i 
förstudien. Ett viktigt motiv för att genomföra studien är att identifiera de 
konsekvenser som finns belysta i litteraturen och inom vilka områden som 
kunskapsunderlaget behöver förbättras. Före diskussionen om konsekvenser 
definieras innebörden av begreppet ”traffic calming”. Dessutom kommenteras den 
internationella och nationella utvecklingen av trafiklugnande åtgärder översiktligt. 

Förstudien avslutas med ett förslag till hur ett större forskningsprojekt inom 
problemområdet kan utformas. 
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1.3  Metod, material och avgränsningar 
Projektet har bedrivits som en renodlad litteraturstudie. Litteraturen har i första 
hand sammanställts med hjälp av sökningar i databaser. Den databas som har 
använts för den största delen av sökningarna är TRANSPORT. TRANSPORT är 
en bibliografisk databas för transportrelaterad forskning och ekonomisk 
information. Den produceras i samarbete av OECD (Organisation for Economic 
Co-operation and Development), TRB (United States´ Transportation Research 
Board och ECMT (European Conference of Ministers of Transport). 
TRANSPORT innehåller i sin tur databaserna TRIS (Transportation Research 
Information Services) från TRB, IRRD (International Road Research 
Documentation) från OECD och TRANSDOC från ECMT.  

Sökningarna i TRANSPORT har begränsats till poster från och med 1988 och 
framåt. Utöver litteratur eller, motsvarande, dokumenterad på svenska, danska 
eller norska baseras rapporten endast på engelskspråkig litteratur. I dessa 
databaser är litteratur från de nordiska länderna sällsynt förekommande vilket 
påverkar innehållet i rapporten. Rapporten innehåller inte någon samlad 
diskussion av det svenska och nordiska kunskapsläget inom området.  

Utöver databasen TRANSPORT har sökningar av begränsad omfattning gjorts 
i LIBRIS och med hjälp av sökmotorer via Internet. 

Sökningarna har resulterat i ett stort antal träffar som har sparats och indelats 
efter olika grunder. Av praktiska skäl kan bara en begränsad del av litteraturen 
kommenteras i rapporten, men materialet kan bearbetas vidare i framtida projekt. 

Information har också inhämtas genom kontakter med forskare och planerare i 
Sverige, Storbritannien, Frankrike och Danmark. 

 
 

1.4  Disposition 
Den resterande delen av rapporten inleds med ett kapitel som definierar 
problemområdet och vad som kan sägas vara trafiklugnande åtgärder. Vidare ges 
en översikt av den historiska utvecklingen vad gäller utnyttjandet av trafik-
lugnande åtgärder för att förbättra städers transportsystem. Därefter följer 
rapportens huvudavsnitt som redovisar en översikt av litteraturen om 
konsekvenser av trafiklugnande åtgärder. Innehåll och disposition av avsnittet 
redovisas utförligare i kapitelinledningen. Före rapportens sammanfattning 
presenteras ett förslag till hur fortsatt forskning inom området kan utformas. 

 
 

2  Trafiklugnande åtgärder och restriktioner för 
biltrafik i städer 

2.1  Vad är ”traffic calming”? 
Som kommer att framgå av diskussionen nedan kan begreppet ”traffic calming” 
definieras som en rubrik eller etikett på en planeringsinriktning för utformningen 
av städers transportsystem som kan innehålla en stor mängd delkomponenter. Det 
svenska begreppet ”trafiklugnande åtgärder” är därför för partiellt och avgränsat 
för att vara en rättvis och adekvat översättning av ”traffic calming”. Det är dock 
knappast möjligt eller meningsfullt att försöka ställa upp en heltäckande 
nomenklatur av precist definierade begrepp inom detta område, vilket också 
kommer att prägla begreppsanvändningen i rapporten. Traffic calming definieras 
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olika av olika författare, forskare och planerare, och har en varierande betydelse 
beroende på ursprung, sammanhang, disciplin och tradition. 

Traffic calming som begrepp lanserades av (bland andra) den tyska forskaren, 
planeraren, konsulten m.m. Carmen Hass-Klau vid decennieskiftet 1980–1990. 
Hass-Klau översatte tyskans ”Verkehrsberuhigung” till ”traffic calming”. 
”Verkehrsberuhigung” började användas som begrepp inom tysk stadsplanering 
och forskning i mitten av 1970-talet. Enligt Hass-Klau har traffic calming flera 
olika ursprungskällor som kan föras samman till ett synsätt eller en 
planeringsstrategi med syfte att i olika avseenden förbättra persontransporter i 
städer. (Hass-Klau, 1990) Traffic calming är i dag ett etablerat begrepp 
internationellt, i större omfattning än vad ”trafiklugnande åtgärder” är ett etablerat 
begrepp i Sverige. Men innebörden av begreppet är vagt och mångtydigt och 
någon precis definition existerar inte. Det stigande intresset för traffic calming 
under 1990-talet hör dock samman med alla de innovativa fysiska konstruktioner 
som har utvecklats för att utforma vägar och gator i syfte att minska hastigheter 
och öka säkerheten för i första hand cyklister och gående. En sådan snäv 
definition av begreppet traffic calming som fysiska konstruktioner och regleringar 
överensstämmer bättre med innebörden av svenskans ”trafiklugnande åtgärder”.  

Traffic calming är redan från början ett samlingsnamn för en stor mängd av 
tänkbara medel eller åtgärder, vilket är en central anledning till att det 
samexisterar flera tolkningar av begreppet ”traffic calming”. Vad som dock är 
gemensamt för alla åtgärder och grupper av åtgärder är att de kan beskrivas som 
medel som används för att reducera de problem som genereras av biltrafik i städer 
och tätorter för säkerhet, tillgänglighet, traditionell miljöpåverkan som buller och 
avgaser samt för stadsmiljöns vitalitet och attraktionskraft generellt. Med 
utgångspunkt från en sådan minsta gemensamma nämnare, kan begreppet ges en 
bred definition. Antag att ett gatuavsnitt i en stad endast utnyttjas av bilar vilka får 
framföras i fri fart, vilket kan sägas vara den ena extrempunkten på skalan. Den 
andra punkten utgörs av att gatan stängs av helt för biltrafik och används för andra 
ändamål. Alla åtgärder eller medel som medför att gatans funktion förändras från 
den först nämnda extrempunkten i riktning mot den sist nämnda punkten kan 
beskrivas som traffic calming. 

Detta innebär att åtgärder som hastighetsbegränsningar, byggande av trottoarer 
och cykelbanor, andra fysiska konstruktioner för att reducera bilarnas hastighet, 
bussfiler eller spår för spårbunden trafik, hållplatser, gågator, hel eller delvis 
avstängning för biltrafik, ekonomiska styrmedel som vägavgifter och tullar m.m., 
kan sägas vara traffic calming. Det är ingen tvekan om att det är en sådan bred 
definition av begreppet som tjänar som utgångspunkt för en stor del av den nyare 
internationella litteraturen. Carmen Hass-Klau, som kan sägas vara en av de 
ledande auktoriteterna inom området i Europa, utgår från en sådan bred syn på 
vad begreppet kan innehålla. 

Enligt Hass-Klau bör dock traffic calming definieras både utifrån ett snävt 
perspektiv och ett bredare perspektiv. Det snävare perspektivet bör vara inriktat på 
de åtgärder som kan användas för att lugna ned trafiken, vilka domineras av 
fysiska konstruktioner och design/gestaltning. Det bredare perspektivet bör vara 
reserverat för traffic calming som ett täckande koncept, eller politisk strategi, för 
att nå vissa fastställda mål för städers transportsystem där integrationen mellan 
transporter och andra verksamheter i staden betonas. Utgångspunkten för en sådan 
strategi är att reducera den privata biltrafikens dominans i transportsystemet. 
(Hass-Klau,1990 och 2000, Hass-Klau et al. 1992).  
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Bredden i definitionen av vad som egentligen är traffic calming förekommer i 
den övriga tongivande litteratur om ämnet som kom ut vid decennieskiftet 
1980/1990. Traffic calming är teknik för att reducera hastigheter i avgränsade 
bostadsområden och lugna ned trafiken på större vägar mellan olika stadsdelar 
och i innerstäder. Men traffic calming är också att tillämpa stadsövergripande 
strategier och åtgärdsprogram för att i olika dimensioner få ett bättre fungerande 
transportsystem. Traffic calming finns på olika nivåer och kan vara både ”traffic 
management” på mikronivå och ”urban transport policy” på makronivå. Det är 
dessutom ett uttalat syfte i en stor del av litteraturen att använda begreppet som ett 
tidigare saknat paraply för åtgärder på alla nivåer som syftar till att begränsa 
biltrafikens negativa konsekvenser. (Se t.ex. Keller, 1989, Pharoah and Russel, 
1989, Russel and Pharoah, 1990, Pharoah, 1990, Collins, 1990, Newman and 
Kenworthy, 1991, Tolley, 1990, Hass-Klau, 1990 och Brindle, 1992).  

För en bredare ansats med oundvikliga normativa inslag finns ingen etablerad 
definition eller konsensus om mål och medel, vare sig i forskarsamhället eller 
bland praktiker och politiker. Samstämmigheten är stor vad gäller att definiera 
fysiska konstruktioner som traffic calming, men samsynen avtar i takt med att 
begreppet expanderar till att omfatta stadsövergripande policies och åtgärds-
program. Det bör dock framhållas att även på den konkreta nivån kan åtgärderna 
vara inbördes motsägelsefulla. En åtgärd är i regel utformad för att medverka till 
att ett specifikt mål kan uppfyllas, t.ex. öka trafiksäkerheten, samtidigt som det 
kan motverka andra mål, t.ex. vad gäller stadslivets vitalitet. En förhållandevis 
djup skiljelinje går mellan ”separation” respektive ”integration” av trafikanter, 
vilket gäller för utformningen av konkreta medel men också för den större 
diskussionen om hur en väl fungerande och attraktiv stad ska utformas. Dessa 
förhållanden medverkar till att traffic calming inte kan vara en helt värderingsfri 
variant av ”traffic management” eller en ”ingenjörsmässig” objektiv inriktning för 
fysisk utformning av vägar och gator. 

En del av diskussionen tar sin utgångspunkt i en motreaktion mot en långt 
driven funktionalistisk stads- och trafikplanering med separation, differentiering, 
zonering, verksamhetsuppdelning etc., till förmån för en mer ”postmodern” 
uppfattning om värdet av spontanitet, kreativitet, blandning, levande och 
mänskliga stadsmiljöer. (Se t.ex. Jacobs, 1961). Det är ingen tvekan om att den 
urbana tillväxtekonomi som nu växer i omfattning och betydelse, söker andra 
ideal och visioner för städers utformning och utveckling än de som förmedlades 
av funktionalismen. Funktionalismens städer beskrivs, enligt t.ex. den franske 
stadshistorikern Bernard Lepetit, som fragmenterade system av fristående entiteter 
där transportsystemet är det enda sammanhållande kittet. Fristående områden som 
bostads-, industri-, handels-, förvaltnings-, utbildnings- och fritidsområden byggs 
med en typologi där varje element uppförs för att uppfylla ett definierat syfte, men 
är helt fristående från andra element i den fragmenterade stadsbygden. Staden 
saknar sammanhang. Transportsystem som baseras på bilen och individuell 
mobilitet förstärker dessa fragmenteringstendenser och genererar ”urban sprawl”.  

Samtidigt är ledorden för den nya tillväxtekonomin kunskap, kreativitet, 
spontanitet, innovationer, internationellt sammanhang och nya kombinationer. (Se 
t.ex. Castells, 1999). Risken bedöms som uppenbar att funktionalismens 
differentierade och fragmenterade stadslandskap motverkar ekonomisk tillväxt 
och framåtskridande. Arkitekter och planerare strävar efter att konstruera platser 
som kan frigöra kreativitet och innovationer, men finner att de överspelade 
förutsättningar för tillväxt och rationell funktion som finns inbyggda i 
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funktionalismens städer utgör betydande hinder och trögheter. (Se t.ex. Healey, 
1997, Coupland, 1997 och Book och Eskilsson, 1999). Stads- och trafik-
planeringen bör reformeras för att frigöra de nya ekonomiska och tekniska 
drivkrafterna bakom tillväxt och utveckling. Dessutom tillkommer de negativa 
konsekvenserna för miljö, energiförbrukning och långsiktig hållbarhet som 
genereras av de funktionalistiska stadsbyggnadsprinciperna i kombination med 
biltrafiken. (Se t.ex. Frey 1999, Naess, 1995 och Engwicht, 1992).  

Det är väl dokumenterat att funktionalismen som ideologi och ledstjärna för 
hur städer ska utformas har haft, och har fortfarande, ett internationellt sett relativt 
starkt fäste i Sverige. (Se t.ex. Rådberg, 1988, Sandström, 1989, Svensson, 1998 
och Hagson, 2000). Hagson beskriver den funktionalistiska trafikplaneringen å 
ena sidan och ”traffic calming by design” å den andra, som två ”paradigm” (efter 
Thomas Kuhns paradigmteori, se Kuhn, 1970). som är inbördes inkonsistenta och 
styrda av väsenskilda ideal och målbilder. Hagson menar att även de senare 
bidragen till rekommendationer för trafikplanering, väg- och gatutformning, 
framförallt ”Lugna gatan” och ”Säkrare trafikmiljö i tätort”, baseras på de 
funktionalistiska ideal som har varit förhärskande under hela efterkrigstiden och 
som genomsyrade anvisningar och handböcker som SCAFT och TRÅD. En viktig 
orsak bakom den starka betoningen på separering och differentiering är 
fokuseringen på trafiksäkerheten, ett område där Sverige har nått remarkabla 
framgångar och i dag har en världsledande position.  

Denna diskussion kan tyckas vara ”akademisk” men är betydelsefull för att 
förstå den internationella och nationella diskussionen om traffic calming, städers 
transportsystem och miljö. När traffic calming blir en delkomponent i bredare 
lokala åtgärdsprogram och strategier blir denna skiljelinje avgörande för hur den 
ideala staden ska beskrivas och hur visioner och mål ska operationaliseras i 
konkreta medel. Ett intryck från den internationella diskussionen är att det 
traditionella funktionalistiska innehållet i stads- och trafikplanering är på 
tillbakagång. (Se bl.a. Hass-Klau et.al. 1999). En sådan reträtt påverkas givetvis 
av att funktionalismen som planeringsprincip har haft en betydligt svagare 
ställning i många länder än i Sverige. Detta är ett viktigt förhållande att 
uppmärksamma när den internationella utvecklingen ska kommenteras och utgöra 
basen i kunskaps- och erfarenhetsförmedling från den internationella arenan till 
Sverige. Det måste föras en livaktig och ständigt pågående diskussion om hur 
”den goda staden” och dess transportsystem ska vara utformad för att 
utvecklingstendenser ska kunna tolkas och åtgärdsprogram implementeras på ett 
effektivt sätt. (Boverket och Vägverket, 1999). 

 
 

2.2  Utvecklingen av trafiklugnande åtgärder i Sverige och 
internationellt 

Bilismens oerhörda expansion i Väst-Europa vid mitten av 1900-talet överraskade 
alla, också initierade bedömare. Få hade förväntat sig att den nordamerikanska 
utvecklingen vad gäller bilinnehav och bilanvändning så snabbt skulle komma att 
replikeras i Europa. Väg- och gatunätet i städer var vidöppet för den kraftigt 
ökande biltrafiken. Den första reaktionen från planerare och politiker var att 
genom gatubreddningar och nyinvesteringar öka kapaciteten för att skapa 
utrymme för det växande antalet bilar. I Sverige var i början av 1960-talet hela 
gatunätet i städerna öppet för biltrafik. De gamla salu- och paradtorgen användes 
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som parkeringsplatser. Situationen vad gäller trängsel, avgaser, buller och 
säkerhet i innerstäderna var avsevärt mycket sämre än vad som är fallet i dag. 
Läget var så alarmerande att det helt enkelt var nödvändigt att genom regleringar 
minska belastningen på innerstadens gatunät, inte minst för att garantera 
framkomligheten för det växande inslaget av distributionsfordon och kollektiv-
trafik i stadstrafiken. (Svensson, 1998). 

De första åtgärderna för att begränsa biltrafiken i städerna i Sverige kan 
följaktligen dateras till ungefär ett decennium före det att SCAFT- principerna 
formulerade grundvalarna för den moderna trafikplaneringen. Den första åtgärden 
var att differentiera gatunätet för att leda genomfartstrafiken utanför innerstaden. 
Detta gjordes i många svenska städer redan vid mitten av 1950-talet. Ett andra 
steg var att, under starka protester från berörda köpmän, helt stänga av vissa gator 
för biltrafik och införa gågator. Gågator började att förekomma i svenska 
innerstäder vid mitten av 1960-talet och byggdes sedan ut under det närmast 
följande decenniet. (Svensson, 1998). 

För (Väst) Tyskland kan samma tendenser registreras några år före 
motsvarande utveckling i Sverige. Redan några år efter krigsslutet stängdes några 
gator för biltrafik i innerstäderna i Lippstadt och Bonn. Vid mitten av 1950-talet 
hade 21 tyska städer bilfria gator. I samband med de olympiska spelen 1972 
uppvisade München en dittills oöverträffad satsning på gågator och bilfria 
områden som kom att utgöra ett föredöme och stilbildare för andra tyska städer, 
och som också fick stor internationell uppmärksamhet. München byggde om 
gatorna i hela innerstaden inför OS och investerade i ett helt nytt 
kollektivtrafiksystem med tunnelbana och förortståg tillsammans med spårväg och 
bussar. Gågatuprojektet i innerstaden fastlade en helt ny ambitionsnivå för 
innerstaden där stadsrummets estetiska kvalitéer och utformning prioriterades i 
bred mening. Den bilfria innerstaden skulle symbolisera kärnan i den ledande 
staden i ett av Tysklands med expansiva och välmående områden och visas upp 
för världen i den uppmärksamhet som följde av de olympiska spelen. (Nielsen, 
1997). 

Planeringsstrategin med bilfria gågator i innerstäder kan ses som en av rötterna 
till modern traffic calming, och är fortfarande ett ofta använt medel för att öka 
innerstädernas attraktionskraft. Trots de inledande farhågorna har det visat sig att 
gågator och bilfrihet har varit ytterst gynnsamt för innerstädernas kommersiella 
aktiviteter, inte minst inom detaljhandeln, ett förhållande som kommer att 
diskuteras utförligt nedan. (Hass-Klau et.al. 1999 och Nielsen, 1997). I Sverige 
finns dokumenterade positiva konsekvenser för detaljhandelns försäljning p.g.a. 
av gågator från början 1970-talet. (Greiff, 1971). 

Genombrottet för traffic calming genom design och fysiska konstruktioner i 
bostadsområden kan härledas till Delft i Nederländerna och slutet av 1960-talet. 
Där föddes en ny utformning av gator i bostadsområden som kom att kallas för 
woonerf, eller woonerven i plural, (ung. ”bostadsgård”) som fick formell status i 
lagstiftningen 1976. (Hass-Klau et al. 1992). Ursprunget till detta planerings-
koncept bottnar i en reaktion bland invånare i bostadsområden mot de olägenheter 
och undanträngningseffekter som skapades av biltrafik, framförallt genomfarts-
trafik. Woonerven blev ett medel att vinna tillbaka gatuutrymmet från biltrafiken 
och integrera gatorna i bostadsområdet. För att detta ska fungera måste bilar 
framföras på ett sätt som garanterar säkerheten för cyklister och gående, men som 
också möjliggör barnens lek och andra sociala aktiviteter som normalt 
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förekommer i ett bostadsområde. Alla ska kunna ta i anspråk samma 
gatuutrymme, men för vitt skilda syften. 

I woonerven tillämpades därför integration och blandning som ledande 
principer. Uppdelningen mellan, t.ex., trottoar och körbana togs bort och 
gatuutrymmet transformerades till en gemensam yta eller gård. Träd och växter 
planterades och bänkar och andra gatumöbler installerades. Den speciella vägskylt 
som infördes 1976 för att visa var en woonerf började och slutade innebar ett 
direkt förbud mot genomfartstrafik och att bilar fick framföras i högst 15 km/h. 
Dessutom har cyklister och gående prioritet över biltrafiken inom ett woonerf. 
(Hass-Klau, 1990, Hass-Klau et al. 1992, Hallqvist, 1994, Spolander, 1999 och 
Gustavsson, 2000). Woonerven som idé tar följaktligen avstånd från traffic 
calming genom separation. Gatuutrymmet är öppet för alla och de minst skyddade 
utnyttjarna prioriteras och normerar därför alla andras beteende.  

Woonerven i Nederländerna anges följaktligen ofta som en källa till ”traffic 
calming by design”. Som strategi för att reducera negativa konsekvenser av 
biltrafik diskuterades dock traffic calming av ”woonerf-typ” i bostadsområden 
betydligt tidigare i Storbritannien, dock utan att strategierna omsattes i praktisk 
handling i samma skala som i Nederländerna och Tyskland. (Hass-Klau et al. 
1992). I de planer för hur ”the garden city” skulle utformas, framställda av 
Raymond Unwin och Barry Parker, var bostadsområdesgator med begränsningar 
för trafiken ett viktigt inslag. (Unwin, 1909, och 1912). Alker Tripp lanserade 
idén om olika ”precincts” (områden, distrikt) där framkomlighet och hastighet för 
trafiken skulle differentieras beroende på sammanhang och områdestyp. I 
bostadsområden föreslår Tripp långt gångna åtgärder av traffic calming karaktär. 
(Tripp, 1938 och 1942, samt Hass-Klau, 1990). Diskussionen om ”precincts” 
vidareförädlades av Colin Buchanan i form av ”environmental areas”, eller 
miljöenklaver, i den inflytelserika rapporten ”Traffic in Towns”. (Buchanan, 
1964). Tanken om bilfria ”precincts” blev normerande för hur nya köpcentrum 
utformades i Storbritannien under efterkrigstiden. 

De holländska exemplen på innovativ trafikplanering fick en snabb spridning 
på den europeiska kontinenten, men kanske främst i Tyskland. Planerare och 
arkitekter vallfärdade till Delft för att göra studiebesök. Vid mitten av 1970-talet 
började områdesövergripande traffic calming med woonerven som tongivande 
medel att införas i (Väst) Tyskland. Parallellt med projekten genomfördes 
omfattande utvärderingar för att kunna bedöma åtgärdernas potential. Resultaten 
baserades på de fältförsök med woonerven som initierades under våren 1977 i 
Nordrhein-Westfalen. De i hög grad positiva resultat som framkom bidrog till den 
snabba spridningen, inte minst genom att traffic calming som strategi för 
trafikplanering etablerades i lagstiftning, planeringsdirektiv och rekommen-
dationer på alla administrativa nivåer.  

År 1980 infördes en särskild vägskylt i det gällande tyska regelverket som 
markerade var ett woonerf-område började och slutade. I det markerade området 
hade gående rätt att använda hela gatuutrymmet, barn fick leka överallt, fordon 
måste framföras i gånghastighet och bilparkering var endast tillåten på markerade 
platser, med undantag för korttidsparkering med syfte att lasta i eller ur 
passagerare eller gods. Åtgärderna genomfördes bara i bostadsområden, större 
vägar och genomfartsleder blev inte måltavla för de trafiklugnande åtgärderna. 
Syftet var att förbättra trafiksäkerheten, reducera eller helt hindra genom-
fartstrafik, dämpa hastigheter, skapa fler öppna utrymmen och med träd, buskar 
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och blomplanteringar skapa mer attraktiva gatumiljöer. (Schlabbach, 1991 och 
Hass-Klau et al. 1992). 

Storbritannien var i detta avseende på efterkälken i jämförelse med 
Nederländerna och Tyskland. Bilfria innerstäder med gågator uppfördes, men inte 
alls i samma omfattning som på kontinenten. Gågator etablerades i regel i 
samband med byggandet av nya köpcentrum och affärsgator. Den transformering 
av befintliga gator och torg till gågator som ägde rum i Tyskland och 
Nederländerna genomfördes inte i Storbritannien. Det fanns redan på 1960-talet 
vissa möjligheter att stänga av gator för biltrafik. Detta var dock förenat med 
långdragna juridiska processer och tillämpades därför i ytterst blygsam skala. Men 
att med farthinder, chikaner, avsmalningar m.m., reducera framkomligheten på 
”the Queens Highways” var i praktiken juridiskt omöjligt eftersom det inte var 
förenligt med gällande lagstiftning. Alternativet blev att tillämpa Buchanan-
gruppens rekommendationer om ”environmental management” och försöka 
differentiera gatunätet efter syfte och sammanhang, t.ex. genom att leda 
genomfartstrafiken på utvalda huvudvägar. (Buchanan, 1992). 

Men planerare och forskare var givetvis medvetna om utvecklingen i Tyskland 
och Nederländerna och argumentationen för att kunna använda trafiklugnande 
åtgärder i form av fysiska konstruktioner även i Storbritannien tilltog i styrka. 
(Genom t.ex. Pharoah and Russel, 1989 samt andra böcker, artiklar och 
konferensbidrag av John Roberts, Phil Goodwin, Tim Pharoah och Carmen Hass-
Klau). År 1990 utfärdade Department of Transport nya ”Highways Regulations” 
om ”Speed Control Humps”, d.v.s. vägbulor, som möjliggjorde en mer flexibel 
användning av trafiklugnande åtgärder på lokal nivå. (Department of Transport, 
1990 och Webster, 1998). Något år efter denna formella attitydförändring 
publicerade Devon County Council ”Traffic Calming Guidelines” (1992). Boken, 
som var den första heltäckande publikationen som behandlade traffic calming i 
Storbritannien, skrevs av Tim Pharoah, d.v.s. en av de ledande forskarna/-
konsulterna inom området. 

Handboken behandlar det mesta inom traffic calming, också på detaljerad nivå 
vad gäller konkret utformning, design, dimensionering, materialval m.m., och fick 
därför en snabb spridning som handbok bland lokala myndigheter och planerare. 
”Traffic Calming Guidelines”, tillsammans med ”Civilised Streets: A Guide to 
Traffic Calming (d.v.s. Hass-Klau et al. 1992), var de första handböckerna om 
traffic calming med bred spridning i Storbritannien. Handböckerna har också 
uppmärksammats i Sverige. (Hass-Klau et al. 1992, Rantatalo och Wikström, 
1998 och Hagson 2000). I ”Lugna gatan”, främst bilaga 1 och 3, samt i ”SÄTIK-
Åtgärdskatalog” återfinns ett antal traffic calming och gestaltningsåtgärder 
hämtade från de internationella inspirationskällorna. 

Det bör dock återigen påpekas att många av de olika åtgärder som finns 
beskrivna i handböckerna, från ”Traffic Calming Guidelines” till ”Lugna gatan” 
baseras på separation mellan olika trafikanter, och inte på woonerf-principen om 
blandning och integration. Med utgångspunkt i Hagson (2000), skulle man kunna 
säga att dessa åtgärder harmonierar med det funktionalistiska trafikplanerings-
paradigmet. I synnerhet gäller detta för den planeringsprocess som förordas i 
”Lugna gatan” (som har undertiteln ”en planeringsprocess för säkrare, miljö-
vänligare, trivsammare och vackrare tätortsgator”). Den föreslagna planerings-
processen baseras på en omfattande nätverksanalys där hög framkomlighet för 
biltrafik ska prioriteras i utvalda delar av gatunätet. Detta är inte lika uttalat i de 
engelska handböckerna som förordar enklare analyser och klassificeringar av 
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vägar och gator. Dessutom gäller att traffic calming i Storbritannien inte har den 
förankring i lagstiftning, styrning och politik som är fallet i t.ex. Tyskland. (Hass-
Klau, 1990).  

Ett viktigt skäl till inslaget av separation i åtgärderna, och skillnaden mot 
woonerven, är att de trafiklugnande åtgärderna i handböckerna inte är begränsade 
till renodlade bostadsområdesgator utan är tänkta att också användas på vägar och 
gator med större trafikvolymer och genomfartstrafik. På dessa vägavsnitt är en 
fungerande blandning och integration mellan olika färdmedel svår att föreställa 
sig. Men samtidigt medför flertalet av åtgärderna, t.ex. bredare trottoarer, 
cykelbanor, chikaner och avsmalningar att en betydande del av gatuutrymmet 
överförs från biltrafik till gång- och cykeltrafik. Utrymme reserveras också för 
träd och andra planteringar i syfte att höja gaturummets kvalitet generellt.  

Ett annat centralt skäl till skillnaden är att en ombyggnad av ett helt 
bostadsområdes gatunät till en woonerf är förhållandevis resurskrävande. Vad 
som framförallt orsakar de höga kostnaderna är beläggningen av hela 
gatuutrymmet med en gemensam, nivåutjämnad, beläggning som ska fungera 
både som körbana för motorfordon och uppehållsyta för gående, lekande barn 
m.fl. (Schlabbach, 1991). Många av de åtgärder som beskrivs i handböckerna är 
betydligt mindre omfattande och inte lika kostnadskrävande, samtidigt som stora 
positiva effekter fortfarande kan uppnås i jämförelse med utgångsläget. Det finns 
av självklara resursskäl en stor efterfrågan på åtgärder som kanske kan kallas för 
”traffic calming light”.  

I Tyskland stod det klart redan i början av 1980-talet att woonerven som 
designprincip blev för resurskrävande och behövde kompletteras med billigare 
åtgärder som kunde användas i större områden samt inkludera huvudgator och alla 
färdmedel. I Tyskland hade man dessutom problem med domstolsprocesser där 
bilorganisationer protesterade mot de framlagda förslagen till vilken hastighet 
som egentligen skulle motsvara ”gånghastighet”. Det växande bilinnehavet 
medförde också att det snabbt blev brist på parkeringsplatser i woonerven. Bilar 
parkerades utanför markerade platser, vilket i sin tur inkräktade på förutsättningar 
för barns lekmöjligheter o.s.v. Efterlevnaden av de regler som var fastställda för 
woonerven minskade och skyltningens legitimitet och formella förankring i 
regelsystemen urholkades. (Schlabbach, 1991).  

En delkomponent bland de trafiklugnande åtgärderna som togs fram för att 
medverka till en lösning av problemen med woonerven, var begränsningen av 
hastigheten till 30 km/h. När woonerven blev en succé i Nederländerna var det 
givetvis många invånare som krävde att just deras bostadsområde skulle 
transformeras efter de nya riktlinjerna. Men det var inte möjligt av resursskäl att 
tillgodose alla önskemål, och därför infördes möjligheten att på lokal nivå 
reducera hastigheten till 30 km/h år 1983. Därmed kunde trafiken lugnas ned utan 
stora kostnader för de lokala myndigheterna. Åtgärden var dessutom enkel att 
tillämpa i hela stadsdelar och bostadsområden (”area-wide traffic calming”). I 
Tyskland genomfördes samma regelsystem på försök 1985, vilket permanentades 
1990. (Hass-Klau et al. 1992). Regeln om 30 km/h blev snabbt den mest 
tillämpade trafiklugnande åtgärden i Tyskland. (Schlabbach, 1991).  

Andra länder följde efter, både vad gäller woonerven och 30 km/h (i Danmark 
fick woonerven benämningen opholds- og legeområder). I Storbritannien 
introducerades 20 miles per hour (mp/h) zoner av Department of Transport år 
1990. De första zonerna, i Sheffield, Norwich och Kingston-upon-Thames 
implementerades i januari 1991. I mitten av 1990-talet fanns det över 200 
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lågfartzoner i England. (Webster 1996). År 1998 fick kommunerna i Sverige 
formell rätt att införa 30 km/h. Woonerven infördes i svenska planerings-
rekommendationer som ”gårdsgata med gångfart” år 1994. (Spolander, 1999).  

Beskrivningen ovan är avgränsad till ett urval av länder i Västeuropa. Men 
traffic calming förekommer givetvis i andra länder. Myndigheter i Australien 
influerades starkt av Buchanan-rapporten och utfärdade rekommendationer om att 
trafiken borde differentieras efter principen om ”environmental areas”. Det höga 
bilinnehavet och bilanvändningen, överdimensionerat gatunät och högt uppdriven 
hastighet, vilket karaktäriserade biltrafiken i Australien, tvingade dock fram mer 
radikala åtgärdsprogram av trafiksäkerhetsskäl där Australian Road Research 
Board (ARRB), kom att spela en central roll. Generellt gäller att traffic calming är 
utbrett, omdiskuterat och uppmärksammat i Australien. LATM eller ”Local Area 
Traffic Management” användes i Australien som samlingsnamn för traffic 
calming i bostadsområden redan innan ”traffic calming” var ett etablerat begrepp. 
Syftet med LATM, eller RSM, (residential street management) är att genom 
fysisk utformning av vägar och gator förbättra säkerheten och skapa mer livfulla 
boendemiljöer. (Brindle, 1992 a och b). 

I Australien utvecklades den s.k. Darwin-matrisen för att kunna klassificera 
olika traffic calming åtgärder, se nedan. (Brindle, 1991). Betydelsen av områdes- 
och stadsövergripande åtgärdsprogram har uppmärksammats, men i praktiken 
avser de flesta faktiska åtgärder begränsade insatser för att reducera biltrafikens 
hastighet och minska inslaget av genomfartstrafik i bostadsområden. De medel 
som används är de traditionella fysiska konstruktionerna som farthinder och 
avsmalnande körbanor. (Brindle, 1992a).  

Motsvarande utveckling kan registreras i USA, d.v.s. begränsade lokala 
åtgärdsprogram med ett fåtal varianter av fysiska konstruktioner i syfte att 
förbättra trafikförhållanden i bostadsområden. Nordamerikanska och australiska 
bostadsområden i typiska förortsmiljöer är förhållandevis likartade med låg 
exploateringsgrad, gatunät med hög kapacitet och, i utgångsläget, relativt sett 
höga hastigheter för biltrafik. Ambitionsnivån varierar dock kraftigt mellan olika 
nordamerikanska städer. Bland städer med hög ambitionsnivå kan Fort 
Lauderdale, Berkeley, Boulder och Seattle nämnas. I dessa städer bedrivs också 
försök med mer täckande ”area-wide traffic calming”. Portland är en 
internationellt uppmärksammad föregångsstad vad gäller traffic calming i USA. 
Ambitionsnivån är fortfarande hög men det individuella grannskapet 
(neighborhood) anger numera gränserna för sammanhängande åtgärds-
programmen, p.g.a. negativa erfarenheter från tidigare försök med bredare 
tillämpningar. (Ewing and Kooshian, 1997). I och med publiceringen av Ewing 
(1999) finns också en amerikansk handbok i traffic calming motsvarande ”Traffic 
Calming Guidelines” och ”Civilised Streets”, men med exempel från 
nordamerikanska förhållanden. 

 
 

2.2.1 Trafiklugnande åtgärder i väg- och gatumiljö 
I Sverige, och internationellt, utgör följaktligen fysiska konstruktioner på vägar 
och gator fortfarande kärnan i det som rubriceras som ”traffic calming”. I 
rapporten kommer inte de olika åtgärderna att diskuteras i detalj eftersom detta 
faller utanför rapportens syfte. Det är ändå motiverat att översiktligt beskriva vilka 
åtgärder som används i syfte att lugna ned trafiken. 
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I ”Traffic Calming Guidelines” indelas de olika trafiklugnande åtgärderna i två 
huvudgrupper: hastighetsdämpande åtgärder och åtgärder med syfte att förbättra 
allmänna miljökvalitéer och trafiksäkerhet. Den förstnämnda gruppen innehåller 
följande åtgärder: 

- vertikala förskjutningar av körbanan (gupp eller vägbula, vägkuddar, 
platåer, ramper) 

- horisontell förskjutning av vägbanan (med och utan öar, chikaner m.m.) 
- avsmalning av körbanan 
- cirkulationsplatser 
- liten kurvradie 
- design för prioritetsstyrning 
- vägmarkering/målning 
- elektronisk övervakning (varningssignal, skyltning, övervakningskamera) 
 
I den grupp av åtgärder med syfte att förbättra miljö och säkerhet ingår: 
- optisk vidd 
- smala körbanor 
- tillfälliga lister (t.ex. beläggning i avvikande färg/material för att markera 

smal körbana) 
- skiftande beläggning (material, färg, placering m.m.) 
- entréer, portar och portvalv 
- centrala öar 
- delad yta (woonerf) 
- uttökad trottoar 
- planteringar och grönytor 
- möblering och belysning 
- regleringar (hastighet, parkering) 
 
För att förstärka de positiva effekterna rekommenderas att olika kombinationer 

av åtgärder används, vilket i flera fall är nödvändigt. Åtgärderna rangordnas efter 
potentialen att reducera hastigheten, omallokera gatuutrymme samt förbättra 
gestaltning och visuellt intryck. Åtgärderna rangordnas också vad gäller 
lämpligheten att använda dem på olika typer av gator/vägar. Rangordningen 
baseras på en relativt enkel klassificering av gatunätet med lokalgator, 
uppsamlingsgator, blandtrafikgator med delad prioritet samt vägar i det 
prioriterade biltrafiknätet. 

De åtgärder som presenteras i ”Civilised Streets- a guide to traffic calming” är i 
stort sett samma åtgärder som i ”Traffic Calming Guidelines”. I ”Civilised 
Streets” ges en något djupare beskrivning av hur olika åtgärder kan dimensioneras 
och utformas i övrigt, vidare diskuteras den historiska utvecklingen och rötterna 
till modern traffic calming. Dessutom ges beskrivningar av hur traffic calming 
tillämpas i ett urval av länder: Storbritannien, Tyskland, Nederländerna, Danmark 
och Sverige. 

I Rantatalo och Wikström (1998, sid.19) anges de trafiklugnande åtgärder som 
är vanligast förekommande i Sverige. Åtgärderna klassificeras som vertikala 
åtgärder, horisontella åtgärder, optiska åtgärder samt regleringsåtgärder, enligt 
nedan. (i bokstavsordning) 

- bullerräfflor (vertikal åtgärd) 
- cirkulationsplats (horisontell åtgärd) 
- flervägsstopp (regleringsåtgärd) 
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- gupp (vertikal åtgärd) 
- liten kurvradie i gatuhörn (horisontell åtgärd) 
- möblering och belysning (optisk åtgärd) 
- optisk bredd (optisk åtgärd) 
- planteringar och grönytor (optisk åtgärd) 
- platåer/upphöjda korsningar (vertikal åtgärd) 
- port (optisk åtgärd) 
- punktvis avsmalning av körbanan (horisontell åtgärd 
- sidoförskjutningar (horisontell åtgärd) 
- skiftande beläggning (optisk åtgärd) 
- smala körbanor (horisontell åtgärd) 
- trafiköar (horisontell åtgärd) 
- utökad trottoar (horisontell åtgärd) 
- visuell avsmalning (optisk åtgärd) 
- väghåla (vertikal åtgärd) 
- vägkudde (vertikal åtgärd) 
 
Rantatalo och Wikström (1998) konstaterar att det oftast krävs kombinationer 

av olika former av fysiska åtgärder för att erhålla en effektiv hastighetsreduktion 
längs en gata. En enskild åtgärd räcker sällan och kan i värsta fall ge upphov till 
hastighetsökningar. I Lugna gatan (1998) återfinns en översiktlig beskrivning av 
vilka åtgärder som kan användas för att lugna ned trafiken. Åtgärderna delas in i 
åtgärder i gc- och gatukorsningar (korsning för gående, gc-bana upphöjd över 
körbana, signalreglerade korsningar, upphöjda korsningar, cirkulationsplatser), 
punktåtgärder på sträcka (refuger, sidoförskjutning, kortare avsmalning, 
uppdelning i gaturum, gupp, vägkudde), åtgärder som görs på en sträcka 
(planteringar, beläggning, gatumöbler, cykelbanor, minskad körbanebredd, 
bussgata) samt åtgärder för uppmärksamhet och ledning (belysning, räcken och 
stängsel, portar, fartreducerande information). Dessutom anges respektive åtgärds 
lämplighet för att användas för gångfartsgator, 30/30-gator och 50/30-gator.  

I Svenska Kommunförbundets skrift SÄTIK-Åtgärdskatalog finns ett trettiotal 
åtgärder beskrivna i detalj. Det kan följaktligen konstateras att det i dag finns ett 
antal utförliga handböcker på svenska och engelska som beskriver hur fysiska 
konstruktioner kan användas för att lugna ned trafiken på avgränsade vägar och 
gator. Samtliga handböcker är rikt illustrerade med fotografier och/eller 
teckningar som visar hur åtgärderna kan utformas. I Spolander (1999) redovisas 
ett omfattande bildmaterial som beskriver trafiklugnande åtgärder i form av 
fysiska konstruktioner i västeuropeiska länder. 

 
 

2.3  Traffic calming – en sammanfattning 
Redogörelsen ovan visar att begreppet ”traffic calming” har en bred innebörd som 
kan verka förvirrande. Den s.k. Darwin-matrisen togs fram i Australien i slutet av 
1980-talet i ett försök att systematisera och överblicka de olika innebörderna av 
begreppet som det användes i den snabbt tilltagande litteraturen inom området. 
Darwin-matrisen fungerar därför som en illustrativ sammanfattning av föregående 
avsnitt, och återges i omarbetad form i följande tabell: 
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Tabell 1 Olika former av traffic calming  
 Åtgärdstyp  
Omfattning/nivå Fysiska medel/ teknik Sociala/kulturella faktorer 
Mikro, lokal, gata eller 
bostadsområde, grannskap 

Fysiska konstruktioner/ 
utformning av väg/gata  
Lokal trafikledning/ styrning i 
bostadsområden (inkl. 
parkeringspolitik)  

Differentiering efter 
preferenser 
Lokala handlingsplaner/ 
”socialt tryck” 
Attitydförändring 

Intermediär, korridor eller 
regional (del av stad) 

Miljöanpassade 
genomfarter/korridorer 
Delad zon/ lågfart zon 
Gågatuområde (innerstad, 
stadsdelscentrum) 
Vägavgift typ tull/ innerstad 
Parkeringspolitik 

Beteendeförändring 
(hastighet, färdmedelsval) 

Makro, hela staden Ledning/styrning av 
transportsystem 
Taxepolitik 
Vägavgifter 
Fysisk planering 
Parkeringspolitik 

Kulturell förändring  
Ändrade aktivitetsmönster 
Värderingsförskjutningar 
 

 
Källa: Egen bearbetning av Brindle (1992) 
 
Av den tidigare diskussionen framgår att vad som i dag kallas för ”traffic 

calming” i praktiken återfinns i matrisens övre vänstra del, med inbrytningar i 
cellen nedanför. Traffic calming utgörs framförallt av fysiska konstruktioner för 
att lugna ned trafiken på utvalda gator/vägar samt gågatuområden i affärsdistrikt. 
De övriga cellerna med åtgärder som diskuteras i litteraturen är ännu så länge 
sparsamt omsatta i praktisk handling, särskilt vad gäller de åtgärder som Brindle 
(1992) benämner som sociala och kulturella. 

 
 

3  Konsekvenser av restriktioner för biltrafik i 
städer 

Åtgärder av ”traffic calming” karaktär domineras följaktligen av fysiska 
konstruktioner för att lugna ned trafiken, d.v.s. i första hand minska biltrafikens 
hastighet, och därmed förbättra säkerheten för trafikanter, särskilt gående och 
cyklister. Detta innebär att de utvärderingar som återfinns i litteraturen av olika 
varianter av åtgärder i första hand belyser konsekvenser för hastighet och 
säkerhet. Litteraturen är omfattande och kunskapen om hur åtgärderna ska 
utformas för att främja säkerheten i så hög utsträckning som möjligt, förefaller att 
vara snabbt växande. Konsekvenserna är kopplade till vilken åtgärd eller vilken 
kombination av åtgärder som genomförs. I rapporten kommer den relevanta 
litteraturen att kommenteras översiktligt. I handböckerna återfinns i regel en 
kortfattad genomgång av för- och nackdelar med respektive åtgärd. Ett ytterligare 
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syfte med åtgärderna är ofta att reducera buller och utsläpp. Här är kunskapsläget 
inte lika tillfredsställande, vilket kommer att kommenteras nedan.  

Den andra halvan av avsnittet kommer att ägnas åt den litteratur som analyserar 
konsekvenser för stadsmiljöns kvalitet i vidare bemärkelse. Ett viktigt delområde 
är åtgärdernas acceptans, d.v.s. vad anser invånarna om traffic calming och vilka 
metoder kan användas för att få kunskap om detta? Ett omdebatterat delområde är 
konsekvenser för detaljhandel och andra kommersiella aktiviteter när biltillgäng-
ligheten reduceras. Konsekvenserna för detaljhandeln är i hög grad relevanta för 
hur innerstäder påverkas generellt av biltrafikbegränsningar, t.ex. gågator, vilket 
också kommer att diskuteras i rapporten.   

 
 

3.1  Hastighet och säkerhet 
I Webster (1998) redovisas en sammanställning av 36 implementeringar av olika 
åtgärder och konsekvenser för uppmätt hastighet för biltrafik. Hastighets-
reduktionen varierar från 2 till 18 miles per hour (mp/h), med ett genomsnitt på 
8,5 mp/h. I de flesta fall mättes hastigheten som genomsnittshastighet, i några fall 
som hastighet för 85-percentilen. I Hass-Klau et al. (1992). redovisas en 
sammanställning av 35 olika projekt, som också återfinns i ETP (1992). 
Hastighetssänkningen, som i de flesta fall mäts för 85-percentilen, varierar från 1 
till 18 mp/h med ett genomsnitt på 10 mp/h. Båda sammanställningarna avser i 
första hand åtgärder genomförda i Storbritannien och gupp dominerar som enskild 
åtgärd. Generellt gäller att vertikala nivåförskjutningar som gupp och ramper är de 
mest effektiva åtgärderna för att reducera hastigheten (Rantatalo och Wikström, 
1998, Pharoah, 1992). I genomsnitt har hastigheten för biltrafik reducerats med ca 
14–16 km/h för de åtgärdsprogram som beskrivs i de två sammanställningarna.  

I den amerikanska staden San Antonio i Texas, genomfördes vid mitten av 
1990-talet ett ”speed hump pilot program” som innehöll vägbulor på tio gator i 
bostadsområden. Hastighetsanalyser visade att genomsnittshastigheten vid gupp 
minskade med 19 km/h samt att hastigheten minskade med 11 km/h mellan 
guppen, i jämförelse med utgångsläget utan farthinder. (Ballard, 1998). I den 
tyska staden Darmstadt genomfördes omfattande försök med 30 km/h zoner under 
1980-talet. Försöken visade att den genomsnittliga hastigheten reducerades med 
10–15 % inom zonerna. År 1987 införde Darmstadt 30 km/h som högsta tillåtna 
hastighet för hela väg- och gatunätet, med undantag för vissa bilprioriterade 
gator/vägar och gator i industriområden. (Baier, 1995). I Webster och Mackie 
(1996) utvärderas sex 20 mp/h zoner i England. Resultaten visar att 
genomsnitthastigheten var ca 10 mp/h lägre än i utgångsläget. Nyligen utförda 
utvärderingar av traffic calming åtgärder (främst gupp, vägkuddar och 
lågfartzoner) i Hampshire County i England redovisar fartreduceringar på upp till 
12 mp/h. (Highways 2000/06). Föga förvånande visar utvärderingarna att 
trafiklugnande åtgärder förmår att lugna ned trafiken och reducera biltrafikens 
genomsnittliga hastighet, men att effekterna varierar förhållandevis kraftigt mellan 
olika typer och utformningar av åtgärder. 

När de dämpande konsekvenserna för biltrafikens hastighet av trafiklugnande 
åtgärder är konstaterad, är konsekvenserna för säkerheten entydig. Litteraturen om 
hastighetens betydelse för olyckskonsekvenser och olycksrisker är omfattande. Se 
Spolander (1999) för en pedagogisk översikt. De stora säkerhetsvinsterna kan 
göras genom att reducera risk för och konsekvenser av olyckor mellan biltrafik 
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och gång/cykel trafik. Risken för att en gående ska skadas dödligt vid 
kollisionsögonblicket reduceras från 96 % vid 70 km/h, till 60 % vid 50 km/h och 
10 % vid 30 km/h. Vid ”woonerf-hastighet” d.v.s. 15 km/h är motsvarande risk 
4 %. (Spolander, 1999, som i sin tur hänvisar till ett flertal referenser). 
Progressiviteten vad gäller hastighetens betydelse för konsekvenser av kollisioner 
mellan bilar och gående bekräftas av Leaf och Preusser (1999), som dock anger 
något lägre risker för att gående ska få dödliga skador i kollisionsögonblicket, i 
det lägre hastighetssegmentet från 50 km/h och nedåt i jämförelse med Spolander 
(1999). 

Att sambandet mellan hastighet och olycksrisk/olyckskonsekvenser är entydigt 
och definierat innebär dock inte att sambandet mellan olika varianter av traffic 
calming och säkerhet är okomplicerat. Sammanställningar av hur olycksnivåer har 
förändrats i samband med implementering av trafiklugnande åtgärder uppvisar en 
stor variation. I Webster (1998) redovisas hur sjutton olika åtgärder, främst gupp 
och chikaner, har påverkat ”personal injury accident frequency”. Denna frekvens 
har reducerats i intervallet 13 % till 100 % i de olika fallen, med ett genomsnitt på 
63 %. Utvärderingen från Hampshire County redovisar reduceringar av olycks-
frekvensen i intervallet 100 % till ca 30 %, se ovan. Resultaten från de stora 
fältförsök med områdesövergripande traffic calming som genomfördes i ett antal 
tyska städer under 1980-talet, Berlin (Moabit), Borgentreich, Buxtehude, 
Esslingen, Ingolstadt och Mainz, visade entydigt att olycksfrekvensen minskade, 
men med stora variationer. (Hass-Klau, 1990 och Schlabbach, 1991 och 
Döldissen, 1988). 

Litteraturen är därför omfattande om hur olika åtgärder, t.ex. cirkulations-
platser, ska vara utformade för att reducera olycksrisker. (Se t.ex. Robinson et al. 
2000 och Brüde och Larsson, 1999). Litteraturen är framförallt inriktad på hur 
säkerheten för oskyddade trafikanter ska kunna förbättras i trafikmiljöer med 
biltrafik. För att belysa den säkerhetsmässiga potential som traffic calming, och 
andra trafiksäkerhetsfrämjande åtgärder, har för oskyddade trafikanter kan 
förhållandena i USA jämföras med motsvarande förhållanden i Västeuropa. 
Risken för att gångtrafikanter ska råka ut för dödsolyckor i USA är 36 gånger 
högre än vad motsvarande risk (per personkilometer) är för biltrafikanter. För 
cyklister är risken 11 gånger högre än för bilister. I Nederländerna och Tyskland 
är risken för att gångtrafikanter ska dödas i trafiken 10 % av samma risk i USA. 
För cyklister är risken i Nederländerna och Tyskland ca 25 % av risken i USA. 
Traffic calming i kombination med andra åtgärder för att gynna gång- och 
cykeltrafik, utbildning, attitydpåverkan, restriktiv lagstiftning och kontroll är 
betydligt mer utvecklade i Västeuropa än i USA. (Pucher and Dijkstra, 2000). 

Som framgått tidigare är Nederländerna ett av föregångsländerna vad gäller 
traffic calming, inte minst p.g.a. den forsknings- och försöksverksamhet som 
utförs av CROW (eng: Centre for Research and Contract Standardization in Civil 
and Traffic Engineering) och SWOV (the Netherlands Organisation for Applied 
Scientific Research and the Institute for Road Safety Research). Men trots att 
kunskapsunderlaget är betydande upplevs behovet av ny kunskap som stort inom 
vissa strategiska områden, främst vad gäller att integrera olika delar till en 
fungerande enhet t.ex. fysisk planering och trafikplanering, infrastrukturens 
design och trafikantbeteende, utbildning och utveckling av nya regleringar samt 
för att utveckla en planeringsprocess som baseras på kommunikation med 
företrädare för berörda intressen m.m. Om ca tre till fem år beräknas en ny 
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generation av rekommendationer och föreskrifter kunna tas i bruk som baseras på 
ett enhetligt traffic calming perspektiv. (Nije och Talens, 2001).  

Litteraturen om traffic calming och trafiksäkerhet kan till stora delar sägas 
tillhöra ett eget problemområde och forskningsfält, där de övriga målsättningarna 
som att förbättra miljön i traditionell mening (buller, avgaser) gestaltning, 
livfullare och trevliga stadsmiljöer, gynna lokala ekonomiska och kulturella 
aktiviteter etc., spelar en underordnad roll. Bristande trafiksäkerhet har historiskt 
sett varit den dominerande orsaken till införandet av trafiklugnande åtgärder, 
beroende på biltrafikens inledande säkerhetsproblem. I många länder har 
säkerhetssituationen förbättrats radikalt, inte minst i Sverige, och biltrafikens 
negativa konsekvenser inom andra områden har uppmärksammats i större 
omfattning över tiden. Den våg av litteratur om traffic calming som kom vid 
decennieskiftet 1980/1990 kan delvis beskrivas som en strävan att vidga 
perspektivet vad gäller trafiklugnande åtgärder och betona andra aspekter än 
trafiksäkerhet. 

Vid en snabb översikt av den nyare litteraturen förefaller det som om traffic 
calming mer och mer tolkas som ett brett åtgärdsprogram för att kunna uppfylla 
olika målsättningar för stadstrafiken, där säkerhet ses som ett av flera centrala 
delområden. Detta är tydligast i t.ex. Tyskland, England, Nederländerna och 
Danmark. I USA är detta bredare perspektiv mer sällsynt och vad gäller 
trafiksäkerhet för gående och cyklister är eftersläpningen gentemot Västeuropa 
tydlig. Det råder dock ingen tvekan om att intresset för traffic calming i USA är 
starkt växande och också håller på att omsättas i faktiska åtgärder, vilket bekräftas 
av Sarkar et al. (1997), Ewing (1999) och Robinson (2000). I Sverige ökar traffic 
calming i omfattning och fortfarande gäller att främjandet av trafiksäkerheten är 
det dominerande syftet med de olika åtgärderna, se t.ex. Hagson (2000). Ett 
bredare och mer integrerat synsätt efterlyses av bl.a. Boverket och Vägverket 
(1999). 

 
 

3.2  Emissioner av buller och luftföroreningar 
Vad gäller de trafiklugnande åtgärdernas konsekvenser för buller och 
luftföroreningar är litteraturen inte lika omfattande som litteraturen om 
konsekvenser för hastighet och säkerhet, bl.a. beroende på betydligt större 
mättekniska och metodmässiga problem. Reduktion av buller och emissioner har 
heller inte varit primära syften med traffic calming tidigare, även om också dessa 
problemområden mer och mer har kommit i fokus. I ännu högre grad än för 
säkerhetsaspekterna kan partiella undersökningar av buller- och emissions-
konsekvenser vid enskilda väg- och gatuavsnitt vara missvisande. Traffic calming 
i form av fysiska konstruktioner innebär i regel att volymen biltrafik reduceras på 
den lugnade gatan. För trafiklugnande åtgärder i bostadsområden är ju många 
gånger målsättningen att reducera eller helt förhindra genomfartstrafik det primära 
syftet. Detta innebär att hela eller delar av den tidigare förekommande biltrafiken, 
med avgasemissioner och buller, flyttas över till andra delar av gatunätet där 
också trängselproblem kan tillkomma.  

Buller kan mätas vid källan eller där bullrets negativa konsekvenser främst 
uppstår, t.ex. i de närboendes bostäder. Buller är beroende av en rad olika faktorer 
som beläggningsmaterial, andra material, vägens/gatans allmänna design 
(nivåförhållanden, sidområden etc.), fordonens egenskaper och motorer. Detta är 
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faktorer som inte direkt kan sägas vara relaterade till trafiklugnande åtgärder i sig, 
vilket gör mätningar och undersökningsmetoder mer komplicerade. I de tidigare 
redovisade tyska fullskaleförsöken mättes konsekvenser för buller i två städer och 
konsekvenser för luftföroreningar och emissioner i en stad av totalt sex deltagande 
städer. I Berlin och Buxtehude uppmättes stora bullerminskningar. I Berlin 
konstaterades förbättringar av luftkvalitén. (Schlabbach, 1991).  

I Webster (1998) redovisas sju studier där bullerförändringar har uppmätts med 
mätutrustning i kombination med att de närboendes subjektiva uppfattningar 
registrerades. Bullerreduktionerna uppgick till 1–14 dB(A), med ett genomsnitt på 
5 dB(A). Trots minskningarna var det i tre av fallen 34 %, 57 % samt 82 % av 
respondenterna i respektive undersökning som angav att bullret hade ökat efter 
genomförandet av de trafiklugnande åtgärderna. Förutom svårigheter att bedöma 
bullerförändringar utifrån subjektiva hörselintryck, kan buller uppfattas som mer 
störande om det varierar med inbromsningar och accelerationer. Detta i jämförelse 
med en jämn bullernivå, som kan ligga på en högre nivå mätt i dB(A) men ändå 
uppfattas som mindre störande. Trots att den uppmätta bullernivån oftast faller om 
farthinder uppförs, kan den ökande variationen i motor- och däcksljud upplevas 
som en försämring, se t.ex. Harris et al. (1999), Sayer et al. (1999) och Ballard 
(1998). Många trafiklugnande åtgärder medför inte bara lägre hastigheter utan 
också större hastighets- och bullervariationer. Vanliga exempel är hastighets-
säkrade övergångsställen och väggupp. (Szplett and Butzier, 1999). 

I Hedström (1999) refereras ett antal studier som undersöker sambanden 
mellan hastighet och buller samt konsekvenser av trafiklugnande åtgärder för 
bullernivåer. Här konstateras att sänkningar av hastigheten sänker bullernivån, 
vilket beror på minskat däcksbuller. För personbilar, men inte för tunga fordon 
med högre buller från motorer, gäller minskningen också vid låga hastigheter. 
Vidare sammanfattas fyra tyska studier som visar att trafiklugnande åtgärder 
reducerar uppmätt buller. Det har gjorts studier i Norge och Danmark som visar 
att farthinder dämpar bullernivån eller lämnar den opåverkad. Hedström (1999) 
konstaterar att det i stort sett är hastigheten som styr bullernivån och att 
trafiklugnande åtgärder inte har någon negativ effekt på bulleremissionen mätt i 
dB(A). Undantag från detta kan dock inträffa om de fysiska konstruktionernas 
vägbeläggning utgörs av material som kraftigt ökar emissionen av däcksbuller 
eller om åtgärderna ger upphov till markanta accelerationer och/eller 
inbromsningar. I Joumard et al. (2000) visas att ombyggnad av gatukorsningar till 
cirkulationsplatser kan reducera bullernivån och förbättra den lokala luftkvalitén.  

I England genomför konsultföretaget Allot & Lomax en ”monitorstudie” (d.v.s. 
forskningen har pågått sedan åtgärden infördes och följer utvecklingen av de 
utvalda undersökningsvariablerna) av sex stycken 20 mp/h zoner. Resultaten 
hittills visar att bullernivåerna entydigt har reducerats, men att luftkvalitén är 
densamma som i utgångsläget. (Hodgkinson and Whitehouse, 2000). En liknande 
studie genomfördes av TRL (Transport Research Laboratory) i Leigh Park i 
Havant där ett omfattande ”safety scheme” har sjösatts med ett flertal 
trafiklugnande åtgärder. Resultaten visar att bulleremissionerna har minskat och 
att luftkvalitén har förbättrats något. De intervjuer av de närboende som 
genomfördes antyder dock att det är få som upplever att situationen har förbättrats 
vad gäller buller, vibrationer, damm och smuts, rök och odörer genererade av 
trafiken. Däremot kan en stor förbättring påvisas vad gäller upplevd säkerhet och 
trygghet för fotgängare och barn, samt för områdets vitalitet och livaktighet 
generellt. (Cloke et al. 1999).  
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TRL genomför omfattande försök i syfte att genom förändrad utformning, 
design och materialval förbättra bulleremissioner från biltrafik som passerar 
väggupp och andra vertikala förskjutningar av körbanan. TRL utformade i början 
av 1970-talet de väggupp som fortfarande är de vanligaste trafiklugnande 
konstruktionerna i Storbritannien. ( Layfield och Webster, 1998). TRL har också 
nyligen utvärderat konsekvenserna av trafiklugnande åtgärder vid nio genomfarter 
i mindre tätorter. Trafiken på genomfarterna ”lugnades” med lägre hastighets-
gränser, portar, färgad beläggning, vägkuddar och mindre cirkulationsplatser. 
Detta koncept kallas för ”miljö- och säkerhetsprioriterad gata” (MSP-gata) i 
Sverige och utvecklades ursprungligen i Danmark. (Herrstedt, 1992). Trafik-
flödena på genomfarterna uppgår i genomsnitt till drygt 8 000 fordon per dygn, 
där 10–20 % utgörs av tunga fordon. I de fall där bullernivåer mättes i före- och 
efterfallet kunde tydliga reduktioner observeras. (Wheeler and Taylor, 1999). I 
Rantatalo och Wikström (1998) redovisas de sänkningar av trafikvolymen och 
hastigheter som har blivit resultatet av ett antal svenska MSP-gator. På 
Västergatan i Åstorp minskade bulleremissionerna med 4 dB(A) efter miljö- och 
säkerhetsanpassningen av genomfarten. För de övriga genomfarterna anges inte 
hur bulleremissionerna  har förändrats. 

För att avgöra hur trafiklugnande åtgärder mer specifikt påverkar nivån av 
avgasutsläpp krävs förhållandevis komplicerade mätmetoder med konsistenta 
före- och efteranalyser/mätningar. Det är därför svårt att utvärdera resultat från 
olika studier utan att i detalj jämföra försöksdesign och mätmetoder. Det kan dock 
konstateras att körförloppet med accelerationer, retardationer och hastighetsnivåer 
är avgörande för åtgärdernas effekt på bränsleförbrukning och utsläpp av 
kolväten, kväveoxid och koloxid, vilka är de utsläppstyper som framförallt 
återfinns i befintliga studier. (Hedström, 1999, slutsatserna baseras också på 
resultat från egna mätningar som redovisas i rapporten).  

Trafiklugnande åtgärder som kan införas utan att ge upphov till ökade 
variationer i körförloppet, t.ex. lägre hastighetsgränser, skulle därför kunna 
medföra lägre utsläppsnivåer än fysiska konstruktioner som kan ge upphov till 
inbromsningar och accelerationer. Påverkan på körförloppet kan skilja sig åt 
markant mellan olika trafiklugnande åtgärder, vilket tillsammans med skillnader 
vad gäller försöks- och mätmetoder kan vara anledningen till de stora resultat-
variationer som återfinns i litteraturen. (Boulter and Webster, 1997). Det är också 
centralt att framhålla att körförloppet påverkas av en rad egenskaper hos vägnät, 
förare och fordon i ett komplext samspel. Konsekvenser för bränsleförbrukning 
och utsläpp påverkas av egenskaper hos fordonens motorer, transmission och 
drivlinor, vilka förändras i takt med den fordonstekniska utvecklingen. (Hedström, 
1999). 

I litteraturen efterlyses därför ökad forskning och utveckling för att ta fram nya 
modeller, kalibrera befintliga modeller och för att utveckla bättre mätmetoder med 
instrument på fordon och fordonsflottor. Det finns ett behov av ny kunskap för att 
kunna avgöra de trafiklugnande åtgärdernas konsekvenser för fordons avgas-
utsläpp. (Latham et al. 2000 och Boulter, 2000). Det förefaller dock som om 
studier som utvärderar bredare program med trafiklugnande åtgärder (area-wide 
traffic calming) mer entydigt kommer fram till att avgasutsläppen minskar än vad 
som är fallet i studier där partiella gatuavsnitt utgör undersökningsobjekt. Detta 
gäller i synnerhet för utsläpp av kväveoxider. (Parkhurst, 2001, Hedström, 1999 
och Boulter and Webster, 1997).  



VTI notat 40-2001 23 

Ett återkommande problem med utvärderingar av traffic calming åtgärder är 
givetvis behovet av att göra mer heltäckande analyser för att utvärderingarna ska 
bli rättvisande. Avgränsade analyser av vad som händer med trafik, säkerhet, 
buller och avgasutsläpp på det gatuavsnitt som har åtgärdats kan överskatta de 
positiva konsekvenserna. En central anledning till överskattningen är att trafikens 
fördelning på olika länkar i gatunätet i de flesta fall kommer att påverkas. I 
princip reduceras alltid biltrafiken på vägar/gator där trafiklugnande åtgärder har 
installerats. (Se t.ex. Webster, 1998). Många gånger är ju detta ett viktigt syfte 
med traffic calming, t.ex. genom att reducera eller helt eliminera genomfartstrafik 
i bostadsområden. Detta faktum är anledningen till att handböckerna om traffic 
calming rekommenderar att vägar/gator klassificeras efter olika ändmål, eller att 
den omfattande nätanalys av gatu- och vägtyper, bil-, cykel- och gångnät som 
beskrivs i ”Lugna gatan” genomförs. Därmed ges möjligheter att kontrollera 
konsekvenserna av omflyttningseffekterna.  

Av praktiska skäl är det givetvis inte möjligt att i alla sammanhang göra de 
heltäckande utvärderingar som egentligen borde göras för att ge en rättvisande 
bild av de uppkomna konsekvenserna. Ett problem i sammanhanget är att de 
modeller som används för att beräkna nya trafikflöden i nät där kapaciteten i en 
eller flera länkar för biltrafik reduceras eller helt försvinner, ofta överskattar 
volymkonsekvenserna av överflyttningen. Nya fallstudier har visat att de 
beteendeförändringar som uppstår bland trafikanter när vägnätet förändras är 
komplexa, och kan bestå av ett flertal olika alternativ som sammantaget medför 
att en del av biltrafiken kan ”försvinna” helt. Exempel på dessa beteende-
förändringar kan vara frekvensförändring, byte av färdmedel, resans ärende 
förändras (t.ex. kombinationsärenden), ändrad arbetsfördelning i hushåll, ny 
lokalisering av bostad och/eller jobb m.m. (Cairns et al. 1998). Detta är 
förhållanden som ytterligare talar för att trafiklugnande åtgärder bör utvärderas ur 
ett helhetsperspektiv och med ett kraftfullt stöd av empiriska observationer. 

 
 

3.3  Kollektivtrafik och uttryckningsfordon 
Trafiklugnande åtgärder i form av fysiska konstruktioner kan utgöra hinder för 
bussar, taxi, utryckningsfordon och annan yrkesmässig trafik. När intresset för 
traffic calming ökade i början av 1990-talet var det många företrädare för 
kollektivtrafiken som påtalade den potentiella konflikten mellan högkvalitativ 
produktion av kollektivtrafiktjänster och traffic calming åtgärder. Åtgärderna 
befarades öka restiden, öka fordonsslitage, öka emissioner av avgaser och utsläpp 
från inbromsande och accelererande bussar. Reducering av genomfartstrafik och 
woonervenlösningar hotade kollektivtrafikens attraktionskraft p.g.a. försämrad 
geografisk täckning och linjedragning. (Se t.ex. Machala, 1994). Studier 
bekräftade att vissa utformningar av väggupp var ett reellt problem för busstrafik 
med ökat fordonsslitage och minskad komfort för passagerare som resultat. 
(Trench et al. 1995). 

Det är otvivelaktigt så att syftet med trafiklugnande åtgärder är att lugna ned all 
trafik med motordrivna fordon. Men samtidigt anges förbättringar av 
kollektivtrafikens konkurrensförmåga som en central målsättning med traffic 
calming i den litteratur som kom fram i början av 1990-talet. (”Traffic Calming 
Guidelines”, ”Civilised Streets” m.fl.). Målkonflikten kan lindras genom att 
utforma de fysiska konstruktionerna med beaktande av busstrafikens 
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förutsättningar. Anledningen till att de s.k. väggkuddarna utvecklades som 
alternativ till väggupp var att möjliggöra passage för fordon med bredare 
hjulavstånd samtidigt som personbilar tvingas att sakta ned och köra över 
väggkudden. (Skipp and Watts, 1998 och Layfield and Parry, 1998). Många av de 
tidiga fysiska konstruktionerna var utan tvivel dåligt anpassade för busstrafikens 
förutsättningar, vilket åtgärdades genom modifieringar och nya konstruktioner. I 
första hand var det vägguppen som medförde de största problemen. (Pharoah, 
1992) Motiven bakom utvecklingen av de horisontella åtgärderna som 
avsmalningar, chikaner, trafiköar, ”mini-rondeller” och portar var att ta fram 
fungerande alternativ till vertikala farthinder. De horisontella åtgärderna kan 
därför ses som ett svar på problemen med slitage, minskad komfort och 
fördröjning för bussar, taxibilar och uttryckningsfordon. (Hass-Klau and Nold, 
1994). 

Kollektivtrafikens utrymmesbehov kan användas som ett aktivt medel för att 
lugna ned den övriga trafiken. (Gilmour, 1993). Detta kan göras genom bussfiler, 
spårdragning i gator, kombinera busshållplatser med avsmalningar i körbanor, 
signalprioritet m.m. (Hass-Klau et al. 1992, Seaman and Heggie, 1999). De 
senaste årens stora investeringar i spårvägar i franska städer motiveras bl.a. med 
de biltrafikreducerande konsekvenser som uppstår beroende på spårvägens 
kapacitetsbehov i gatunätet. Spårvägen används som ett effektivt trafiklugnande 
medel. (Hylén, 2001). Vid ”area-wide traffic calming” är ett prioriterat och 
effektivt kollektivtrafiknät ett viktigt medel för att reducera den privata 
biltrafiken. På den stadsövergripande nivån är den potentiella konflikten mellan 
principerna för traffic calming och en effektivt fungerande kollektivtrafik svagare.  

Konflikten mellan traffic calming och uttryckningsfordon sammanfaller till 
stora delar med problemen för bussar. När förekomsten av trafiklugnande åtgärder 
ökade i Västeuropa under 1980- och 1990-talen, påpekades de eventuella 
fördröjningar av uttryckningstider som skulle kunna orsakas av de olika 
åtgärderna. Mätningar gjordes som delvis bekräftade dessa farhågor. Den 
fördröjande effekten var dock i de flesta fall marginell i förhållande till den totala 
utryckningstiden. (Se t.ex. Pheby and Durkin, 1992, Safety engineering team, Isle 
of Sheppey, 1993, Hodge, 1993 och Webster, 1994). Den ökande uppmärksam-
heten av dessa problem ledde också här till att de fysiska konstruktionerna 
utvecklades för att tillmötesgå de krav som ställdes av räddningstjänster, vilket 
påverkade innehållet i rekommendationer och handböcker. Dessutom 
accentuerades vikten av att involvera samtliga berörda intressen redan under 
planeringsstadiet för en bredare förankring av åtgärdsprogrammen. (Gercans, 
1993) 

I Europa har därför litteraturen om den potentiella konflikten mellan 
trafiklugnande åtgärder och bussar, utryckningsfordon etc. minskat i omfattning. 
Detta kan möjligen ses som ett tecken på att problemet har lindrats och inte längre 
uppfattas som allvarligt. I USA, där intresset för traffic calming är starkt stigande 
i dagsläget, har förhållandet mellan trafiklugnande åtgärder och uttrycknings-
fordon inte stabiliserats på motsvarande sätt som i Europa. En bidragande orsak är 
den rättsliga traditionen i USA med långdragna, dyrbara juridiska processer och 
ett utbrett skadeståndsansvar. Motståndet från räddningstjänster bromsar därför 
utbyggnaden av trafiklugnande åtgärder. (Knapp, 2000). Men också i USA lindras 
problemen genom att modifiera konstruktionerna och utveckla nya, samtidigt som 
betydelsen av att involvera olika intressen redan i planeringsprocessen framhålls. 
(Zein at al. 1997, Mulder, 1998 och Atkins and Coleman, 1998). Problemen 
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beskrivs som delvis som orsakade av bristen på enhetliga utformningar och 
”guidelines”. En brist som är på väg att rättas till. 

Det har också visat sig att det juridiska regelsystemet i USA inte kan användas 
för att kräva skadestånd med höga belopp från lokala myndigheter som inför 
trafiklugnande åtgärder. Under förutsättning att myndigheten följer fastlagda 
principer för planering och installation och kan påvisa ett dokumenterat behov av 
trafiklugnande åtgärder, är risken för skadestånd låg. De skadeståndsbelopp som 
har betalats ut har sällan överskridit 200–300 USD. Det förekommer också att 
myndigheter stäms för underlåtenhet att införa trafiklugnande åtgärder i 
bostadsområden där behovet är stort. (Ewing and Kooshian, 1997). 

 
 

3.4  Acceptans och preferenser 
En viktig drivkraft bakom den tilltagande användningen av trafiklugnande 
åtgärder på lokal nivå är den popularitet som åtgärderna bemöts av bland berörda 
individer. Att trafiklugnande åtgärder i sig är populära bland stadsbor är 
dokumenterat i litteraturen. Attraktionskraften stiger för bostadsområden där 
biltrafiken har lugnats ned. Lanseringen av woonerven i Nederländerna blev 
snabbt en opinionsmässig succé. Gågator och bilfria torg är ett viktigt medel för 
att slå vakt om innerstäderna som livaktiga och attraktiva stadsmiljöer, vilket 
gynnar detaljhandel, kultur och nöje. I jämförelse med den bristande acceptansen 
för ekonomiska styrmedel, t.ex. vägavgifter och parkeringsavgifter, är 
skillnaderna påtagliga. Åtgärderna tillhandahålls dock i regel ”gratis”, för t.ex. 
den enskilde invånaren i bostadsområdet, finansierade i typfallet genom lokal eller 
nationell skatt. Den efterfrågade omfattningen av trafiklugnande åtgärder kan inte 
vägas av i en marknadsprocess. Den enskilde individen kan inte köpa en enhet 
”stadsmiljö” i önskad utformning. Ingen studie av den monetära betalningsviljan 
för trafiklugnande åtgärder har påträffats i litteraturen och cost-benefit analyser är 
sällsynta och bristfälliga. 

 
 

3.4.1  Traffic calming på strategisk nivå 
Det finns tyvärr få studier som belyser preferenserna och acceptansen för traffic 
calming på strategisk nivå (city-wide traffic calming) där traffic calming ses som 
ett möjligt alternativ för hur städers transportsystem kan utformas. En sådan studie 
presenteras dock i Grudemo och Svensson (2000) samt Svensson (2000). Syftet 
med undersökningen var att kartlägga och analysera den avvägning som individer 
skulle göra mellan egen bilanvändning och total biltrafik när sambandet mellan 
dessa båda faktorer är fastställt. Om biltrafiken reduceras gynnas kollektiv- och 
gång/cykeltrafik samtidigt som stadsmiljön kan förbättras generellt genom 
gatumöbler, planteringar m.m. Forskningsfrågorna besvarades genom att låta 
intervjupersoner välja mellan olika alternativ, eller scenarion, för utformningen av 
innerstäder och bostadsområden där dessa centrala faktorer varieras. Totalt sett 
bestod urvalet i undersökningen av 3 600 individer. 

Knappt hälften av de tillfrågade individerna föredrar innerstäder och 
bostadsområden där trafiken lugnas ned med hjälp av hastighetsgränser, fler och 
bredare gång- och cykelbanor och andra fysiska konstruktioner. I bostadsområden 
ska barnen kunna leka på allmänna ytor som gårdsgator utan att hotas av farlig 
trafik. I innerstäder bör en överflyttning från resande med bil till andra 
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transportmedel ske. Den efterfrågade situationen kan beskrivas som en balanserad 
kompromiss, där olika trafikantgruppers intressen av att kunna använda vägar och 
gator under säkra förhållanden tillgodoses. I jämförelse med dagens situation i 
Sverige innebär detta en begränsning av utrymmet för biltrafik och bilparkering. 
Generellt efterfrågas en orientering bort från biltrafikens nuvarande roll i 
stadstrafiken.  

Andelen av de tillfrågade individerna som i stället föredrar en utökad 
bilanpassning av innerstäder och bostadsområden utgör ca 10–15 % av det totala 
antalet. Alternativet med begränsningar av biltrafik i innerstaden med hjälp av 
bilavgifter föredras av ca 20 % av individerna. Vad gäller bostadsområden 
föredrar ca en femtedel områden där all parkering förläggs till områdets utkant 
och ca 10 % vill ha helt bilfria bostadsområden. Dessa andelar innebär givetvis att 
många individer/hushåll med tillgång till bil efterfrågar en reducering av 
biltillgängligheten i innerstäder och bostadsområden, i utbyte mot positiva 
konsekvenser för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik och stadsmiljön generellt. 
Mätt som andel av de som besvarade huvudfrågan i den postenkät som användes i 
undersökningen, föredrar en klar majoritet traffic calming som ledande princip för 
hur städernas transportsystem ska utformas. 

I samband med arbetet med en ”local transport strategy” för Edinburgh 
genomfördes en undersökning i syfte att utröna invånarnas preferenser vad gäller 
transportsystemets utformning. Resultaten visar att 82 % av invånarna anser att 
”ökningen av bilanvändningen i Edinburgh är ett allvarligt problem”. Omkring 
14 % av invånarna anser att kapaciteten för biltrafik bör byggas ut. (Hazel, 1998). 
I den svenska undersökningen som kommenteras ovan anser 10–15 % av 
invånarna att innerstäder och bostadsområden bör bilanpassas ytterligare genom 
kapacitetstillskott i väg- och gatunätet, d.v.s. i stort sett samma andel som i 
Edinburgh. (Grudemo och Svensson, 1998). 

I Nilsson (1995), som är en del av en licentiatavhandling i miljöpsykologi, 
redovisas bl.a. individers beredskap att minska trafikens negativa miljöpåverkan. 
Resultaten baseras på en enkätundersökning med ett urval av 827 individer 
bosatta i två områden i Lund. Enkäten besvarades av 422 individer, d.v.s. 
svarsfrekvensen var ca 51 %. Individers vilja att begränsa den privata biltrafiken 
mättes med hjälp av en acceptansskala som finns beskriven i Küller och Laike 
(1993). Skalan tas fram genom att låta respondenterna ta ställning till 10 olika 
restriktioner för biltrafik och parkering i innerstaden, som i den nyare studien 
utgörs av Lunds innerstad. Sedan anges den genomsnittliga acceptansgraden bland 
de tillfrågade individerna i procent. I båda studierna, d.v.s. Nilsson (1995) och 
Küller och Laike (1993), är restriktionerna ”antalet gågator i innerstaden utökas 
väsentligt”, ”bilfria zoner inrättas i särskilt tätbefolkade delar av innerstaden” 
samt ”att åka kollektivt, cykla eller gå året runt för att daglighandla” de som kan 
uppvisa den högsta acceptansgraden, i intervallet 60–90 %. Restriktionerna 
”vägtullar med särskilda bilavgifter upprättas runt innerstaden”, ”höjda böter för 
felparkering av bilar i innerstaden”, ”ytterligare en kraftig höjning av skatten på 
bensin” och ”all parkering förbjuds i innerstaden, även boendeparkering” erhöll 
den lägsta acceptansen, i intervallet 4–40 % av respondenterna.  
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3.4.2  Avgränsade områden eller väg/gatuavsnitt 
I Webster (1998) redovisas en litteraturgenomgång av studier som har försökt att 
mäta graden av acceptans bland olika kategorier av individer för trafiklugnande 
åtgärder i form fysiska konstruktioner. Studierna, som är utförda mellan 1975 och 
1996, består av sextio fall från Storbritannien, nio fall från Australien, två från 
Danmark och ett vardera från Israel, USA och Österrike. En studie kan innehålla 
flera fall. Studierna är svåra att jämföra p.g.a. metodskillnader där t.ex. 
omfattningen av olika kategorier av individer (boende vid den aktuella gatan, 
boende vid andra gator, boende med eller utan bil, cyklister etc.) varierar mellan 
undersökningarna. Trots detta anges en genomsnittlig ”acceptansgrad”, d.v.s. 
andelen av de tillfrågade individerna som anser att åtgärden innebär en 
förbättring, till 65 %. Acceptansgraden varierar mellan ytterlighetsvärdena 93 % 
och 33 %. Huvuddelen av studierna är lokala och rör specifika fall, men fem av de 
brittiska studierna har nationell täckning och mäter acceptansen för olika typer av 
fysiska konstruktioner. I de nationella studierna uppgår den genomsnittliga 
acceptansgraden till ca 58 %. Urvalet i undersökningarna uppgår i de flesta fall till 
50–500 individer, med ett maximum på 1000 individer. 

I Taylor och Tight (1997) redovisas en studie som har analyserat allmänhetens 
attityder och deltagande i planeringsprocessen i samband med implementeringen 
av sju projekt med trafiklugnande åtgärder i fyra engelska städer. Bl.a. genom-
fördes en enkätundersökning med över 2 000 enkäter där svarsfrekvensen var 
41 %. Individerna tillfrågades om de sympatiserade med de grundläggande 
principerna för traffic calming, d.v.s. att reducera biltrafikens hastighet och 
utrymmesanspråk genom fysisk utformning och reglering av vägar och gator. 
Denna ”acceptansgrad” varierade mellan 70 % och 90 % för de olika fallen. 
Kvinnor var positivare än män till trafiklugnade åtgärder. Barnfamiljer, individer i 
medelåldern, billösa och nyinflyttade var starkare anhängare till trafiklugnande 
åtgärder än respektive jämförelsegrupp. I de flesta fall var dock skillnaderna 
mellan de olika parvisa jämförelsegrupperna svaga, med undantag för skillnaden 
mellan billinnehavare och billösa. Majoritetens positiva uppfattning om traffic 
calming var brett förankrad bland olika kategorier av individer. Vad gäller 
upplevd säkerhet för fotgängare, cyklister och barn, blandad användning av gatan 
som ”socialt utrymme” samt upplevd luftkvalité och bullernivå varierade 
resultaten mellan de olika fallen. 

I Trivector (2000) redovisas en enkätstudie som genomfördes i Bräckeområdet 
i Göteborg under november-december 1999. I Bräcke har Vägverket byggt om 
den gamla genomfartsleden Bräckevägen och Stålhandskegatan till en 50/30 gata 
enligt rekommendationerna i ”Lugna gatan”. Inne i bostadsområdena i Bräcke har 
också ett sjuttiotal kompletterande åtgärder genomförts, bestående främst av gupp, 
upphöjda övergångsställen, väggkuddar och portar. Enkäten skickades ut till 1 500 
individer i åldersgruppen 16–75 år och bosatta i Bräcke. Svarsfrekvensen uppgick 
till ca 60 %. Vad gäller ombyggnaden av den gamla genomfartsleden som helhet 
ansåg 84 % av individerna att den var bra eller mycket bra. För åtgärderna i de 
omkringliggande bostadsområdena uppgick motsvarande andel till 72 %. Tre 
fjärdedelar av individerna ansåg att trafiksäkerheten hade ökat efter ombygg-
naderna och en majoritet tyckte att investeringskostnaderna för åtgärderna var 
acceptabla. 

I samband med den forskning som redovisas i Hass-Klau et al. (1992), d.v.s. 
”Civilised Streets”, samlades data in för 385 olika projekt med trafiklugnande 
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åtgärder i Storbritannien, varav omkring 40 stycken presenteras förhållandevis 
utförligt. För de flesta projekt har data samlats in via de lokala myndigheterna och 
hur ”acceptans” i praktiken har uppmätts redovisas inte. I 80 % av fallen var de 
boende i närområdet övervägande positiva till åtgärderna. Omkring 2 % av 
projekten kan beskrivas som misslyckade eftersom de närboende var starkt 
kritiska till hur åtgärderna hade utformats. För de övriga projekten fanns det vissa 
invändningar mot åtgärderna bland de som bodde i närområdet. I 105 fall hade 
också attityder bland berörda näringsidkare, främst detaljhandel, pubar etc., 
sammanställts. I 68 % av fallen var denna intressegrupp klart positiv till de 
trafiklugnande åtgärderna. För 19 % av projekten fanns det vissa invändningar 
och i 13 % av fallen var de berörda företagarna markerat negativa till projekten. 

I 148 fall hade de lokala myndigheterna också berört attityder bland gruppen 
berörda ”bilförare”. För två tredjedelar av projekten rapporterades att bilförarna 
accepterade åtgärderna. I 23 % av fallen var attityderna bland bilförare ”blandade” 
och för 11 % av projekten var bilförarna avvisande. För några få fall rapporterades 
också vad ansvariga för räddningstjänst och kollektivtrafik ansåg om de olika 
åtgärderna. De var helt avvisande eller hade starka invändningar mot 
utformningen. Som en sammanfattning konstateras att de närboende, som får 
direkt nytta av de positiva effekterna, är övervägande positiva till traffic calming. 
Näringsidkarnas attityd överraskade rapportförfattarna som hade förväntat sig ett 
större motstånd mot trafiklugnande åtgärder från butiksinnehavare och pubägare 
Motståndet från räddningstjänst och företrädare för kollektivtrafiken mot 
åtgärderna var mer förväntat.    

I Ewing och Kooshian (1997) redovisas erfarenheter från trafiklugnande 
åtgärder i sex städer i Florida och i fem städer i andra delstater i USA. I de flesta 
städer har införandet av trafiklugnande åtgärder varit en stor opinionsmässig 
framgång, framförallt bland invånarna i de bostadsområden där trafiken har 
lugnats ned. I Fort Lauderdale fick tio stadsdelsnämnder (motsvarande) 100 000 
USD av staden att fritt utnyttjas till ”miljöförbättringar”. I samtliga fall användes 
så gott som hela tilldelningen till trafiklugnande åtgärder vilket medförde att 
staden nu intar en tätposition i Florida vad gäller tillämpning av traffic calming. 
Populariteten visar sig också genom att relativt få fysiska konstruktioner har tagits 
bort när de väl har installerats. Åtgärder som av förväntade opinionsproblem har 
installerats på temporär basis har permanentats. I Seattle finns över 600 
trafikcirklar och i Portland över 300 väggupp.  

I de städer som förekommer i studien tillämpas i de flesta fall en ”spärr” som 
anger hur stor andel av de berörda invånarna som ska vara positiva till den 
föreslagna åtgärden för att den ska få installeras. I t.ex. Phoenix uppgår denna 
andel till 70 %. I Gwinnet County, Georgia, är spärren lika hög. Där måste 
dessutom de fastighetsägare som vill ha väggupp, vilket är den åtgärd som 
tillämpas i de flesta fall, visa att 85-percentilen av motorfordonens snitthastighet 
överstiger 35 mp/h. När dessa förutsättningar är uppfyllda kan de boende anhålla 
hos de väghållande myndigheterna att få väggupp installerade i bostadsområdet, 
vilket också innebär att man accepterar ett årligt, ej tidsbestämt, tillägg till 
fastighetsskatten. Skattetillägget ligger dock på en blygsam nivå, 12 USD för år 
2000. Myndigheterna rekommenderar inte trafiklugnande åtgärder i något fall 
utan hela processen baseras på lokala initiativ av de boende. Sedan januari år 1994 
har Gwinnet County installerat över 500 väggupp i 90 bostadsområden. 
(Bretherton et al. 2000). 
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Genom att kräva delfinansiering av de boende i området för installation av 
trafiklugnande åtgärder tillhör dock Gwinnet County en minoritet bland lokala 
myndigheter i USA. I regel finansieras åtgärderna i sin helhet via lokala budgetar 
för offentliga arbeten. I viss utsträckning används delstatliga medel, primärt 
avsedda för upprustning av infrastruktur/bebyggelse och förbättring av 
trafiksäkerheten. Federala medel söks endast i begränsad omfattning av de lokala 
instanserna. Detta är en bidragande orsak till varför de minst kostnadskrävande 
installationerna, framförallt väggupp, dominerar som medel och att det är 
förhållandevis sällsynt med områdesövergripande åtgärdsprogram. (Weinstein and 
Deakin, 1999).  

I Ballard (1998) redovisas resultaten från en attitydundersökning med 
postenkäter i samband med ett ”speed hump pilot program” i San Antonio, Texas. 
Av de som hade besvarat enkäten ville 77 % behålla vägguppen på de tio gator 
som var involverade i testprogrammet, medan 20 % ansåg att de skulle tas bort. 
Omkring 19 % av de tillfrågade ansåg att guppen medförde ökat buller, 18 % 
ansåg att de var för låga och 11 % ansåg att de var för få. Drygt två tredjedelar av 
individerna upplevde att bilarnas hastighet hade minskat, men bara 5 % ansåg att 
hastighetssänkningen medförde en ökad säkerhet för de kringboende. 

En metod, som dock har använts sparsamt, för att bedöma individers 
preferenser för trafiklugnande åtgärder är att försöka mäta konsekvenser för 
fastighetspriser i de bostadsområden där trafiken har lugnats ned. Den stora 
metodmässiga stötestenen är givetvis att separera de effekter som beror på de 
trafiklugnande åtgärderna från andra påverkansfaktorer. Empiriska 
undersökningar med prisdata måste därför i regel baseras på jämförelser mellan 
fastigheter där den enda skillnaden vad gäller prispåverkande egenskaper är de 
trafiklugnande åtgärderna. En sådan studie redovisas i Bretherton et al. (2000). I 
studien testades den eventuella effekten av uppförandet av väggupp på 
fastighetspriser i ett trettiotal stadsdelar i Gwinnet County, Georgia, med hjälp av 
regressionsanalyser. Inga statistiskt signifikanta samband mellan de trafik-
lugnande åtgärderna och fastighetspriserna kunde dock fastställas. Studier av 
framgångsrika satsningar på LATM (local area traffic management) i Australien 
tyder på att fastighetspriserna ökar i bostadsområden där LATM används. Dessa 
åtgärdspaket innehåller dock i typfallet fler komponenter än farthinder. (Amamoo, 
1987)   

 
 

3.5  Detaljhandel och innerstäder 
Det finns en utbredd uppfattning om att biltillgänglighet är en förutsättning för en 
fungerande detaljhandel och att detta även gäller för handel i innerstäder. 
(Svensson, 1998). Det är därför inte ovanligt att lokala köpmannaorganisationer, 
handlare och butiksinnehavare är motståndare till trafiklugnande åtgärder och 
reducerad biltillgänglighet i städer (Se t.ex. Hass-Klau et al. 1992). Men det finns 
förhållandevis få studier som har analyserat konsekvenser för detaljhandel och 
annan lokal näringsverksamhet. De studier som finns har framförallt 
uppmärksammat effekter av utökade och fler gågator (”pedestrianization”) i 
innerstäder, där detaljhandel sammanförs med pubar, caféer, restauranger och 
”folklivet” överhuvudtaget. Det allmänna intrycket som förmedlas av litteraturen 
är att åtgärder för att reducera inslaget av privat biltrafik i stadskärnor har haft en 



30 VTI notat 40-2001 

positiv inverkan på den lokala handeln och innerstädernas attraktionskraft 
generellt.  

Dessa samband är delvis dokumenterade för svenska förhållanden där gågator 
och bilfria torg sedan flera decennier tillbaka är vanliga inslag i innerstäder och 
förortscentra. Den bristande biltillgängligheten i städernas centrum har 
kompenserats av parkeringshus och markparkering i innerstädernas utkanter. 
Gågator och bilfria innerstadsmiljöer har bidragit till att bevara innerstädernas 
attraktionskraft som kommersiella centra och naturlig hemvist för den s.k. ”arts-
culture-entertainment” sektorn. (Se t.ex. Krafft, 1980). Detta har dock inträffat 
parallellt med att detaljhandelns branschvisa sammansättning har förändrats. Den 
ökande bilanvändningen har medfört att detaljhandel där bilen är ett 
ändamålsenligt transportmedel som underlättar hemtransporten av varorna, söker 
sig till mer bilanpassade lokaliseringar. Ett exempel är den svenska dagligvaru-
handeln som vid 1970-talets början dominerades av kedjevaruhusens 
dagligvaruavdelningar i innerstäderna, men som idag framförallt återfinns i 
stadsdelscentra och externa lägen. (Svensson, 1998) 

De utförligaste studier som finns beskrivna i litteraturen om konsekvenser för 
detaljhandeln av trafiklugnande åtgärder härstammar, återigen, från de stora 
fältförsök med områdesövergripande traffic calming som genomfördes i Tyskland 
på 1980-talet i städerna Berlin (Moabit), Borgentreich, Buxtehude, Esslingen, 
Ingolstadt och Mainz. Undersökningarna av konsekvenserna för detaljhandeln var 
omfattande p.g.a. den motvilja och kritik mot åtgärderna som inledningsvis 
framfördes av handelsorganisationer, företag och enskilda handlare. Därför 
gjordes djupgående för- och efterstudier med relevanta kontrollområden som 
jämförelsealternativ och med många olika metoder. Bredden i undersökningarna 
och jämförelsemöjligheterna garanterades av att det var sex områden med olika 
förutsättningar som var studieobjekt, samtidigt som ett flertal åtgärder 
genomfördes parallellt i de aktuella städerna. (Nielsen, 1997). 

Tillsammans med ytterligare tyska och, ett fåtal, engelska studier sammanfattas 
resultaten i Hass-Klau (1993). Resultaten diskuteras också i Nielsen (1997) där ett 
flertal andra erfarenheter från i första hand europeiska städer redovisas. I de flesta 
fall ökar omsättningen inom detaljhandeln i de områden där trafiken har lugnats 
ned i jämförelse med relevanta kontrollområden. De trafiklugnande effekterna har 
i de tyska fallen främst åstadkommits genom att transformera gator som tidigare 
varit öppna för biltrafik till helt bilfria gågator. Attraktivare butikslägen p.g.a. den 
högre omsättningen har också medfört stigande lokalhyror och högre inkomster 
för fastighetsägare. Ju mer omfattande och genomgripande reduktion av biltrafik, 
desto större positiva effekter för detaljhandel och fastighetsägare. Ekonomiska 
motiv inom handelsnäringen anges i själva verket som den drivande kraften 
bakom utbredningen av gågator och bilfria innerstäder i Västtyskland under 1970-
talet. (Nielsen, 1997). 

Det finns dock tydliga indikationer på att det i många fall inträffar en viss 
omställningsperiod, med fallande omsättning i ett par år, innan de positiva 
effekterna kan identifieras. Detta beror till stor del på den omstrukturering av 
butiksutbudet som orsakas av den reducerade biltillgängligheten. Stora varuhus, 
specialbutiker med höga marginaler, snabbmatkedjor, kiosker etc., gynnades av 
omvandlingen samtidigt som dagligvarubutiker, mindre restauranger utan 
tillhörighet i något större företag och icke-kommersiella verksamheter inte kunde 
tåla de stigande hyresnivåerna. (Nielsen, 1997) De registrerade omsättnings-
ökningarna beror också på att fler kunder besöker affärsdistriktet när inslaget av 
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gågator har ökat. Studierna visar att antalet gående besökare ökade med 20–40 % 
redan under det första året.  

Hass-Klau (1993) konstaterar att det verkar vara en naturlag att företrädare för 
den lokala detaljhandeln motsätter sig initiativ för utökade gågator och andra 
trafiklugnande åtgärder. Detta förklaras delvis av bristande information om de 
positiva erfarenheter som har vunnits i andra städer och länder. Det finns dock 
väldigt få exempel där detaljhandlare och närstående intressegrupper-
/organisationer fortsätter att bedriva kampanjer mot åtgärderna när de väl har 
genomförts. Det vanliga är det motsatta scenariot där detaljhandelns företrädare 
verkar för en utbyggnad och/eller tidsmässig förlängning av åtgärdsprogrammen. I 
de tyska undersökningarna kunde en kraftig ökning av investeringsverksamheten i 
nya och befintliga butiker i de aktuella områdena konstateras. I flera av städerna 
fördubblades investeringarna inom detaljhandeln som ett resultat av trafik-
saneringen. (Nielsen, 1997) Det bör dock återigen påpekas att i de flesta fall som 
har dokumenterats finns det både vinnare och förlorare inom den lokala 
detaljhandeln. 

I Nielsen (1997), som refererar till de tyska undersökningarna, konstateras 
vidare att den kritik som fördes fram av aktörer inom handeln mot förändringarna 
av trafiken visade sig vara obefogad på så gott som alla punkter. Kritiken riktade 
in sig mot konsekvenser av parkeringspolitiken, tillgängligheten för distributions-
fordon och trafiksaneringar med miljöförbättringar och ökad säkerhet som 
huvudmål. I flera undersökningsområden medförde motståndet från handeln att 
projekten försenades och att ambitionsnivån sänktes. Analyserna visade dock att 
det var betydligt fler vinnande butiker som kunde öka omsättningen p.g.a. 
åtgärderna än det fanns förlorande butiker med fallande omsättning. Totalsiffrorna 
i undersökningsområdena uppvisade tydliga omsättningsökningar. Både 
kundernas parkeringsmöjligheter och förutsättningar för levererande fordon 
förbättrades beroende på att korttidsparkeringar prioriterades på långtids-
parkeringarnas bekostnad. Mätningar av invånarnas aktivitetsmönster påvisade en 
ökning av förflyttningar, inköp, fritidsaktiviteter, besök i restauranger, caféer etc., 
i samtliga områden. Resultaten gjorde att argumenten om att åtgärderna skulle 
försämra individers mobilitet och förutsättningar för att delta i olika aktiviteter 
kunde tillbakavisas. 

En specialundersökning av besökare och kunder i Ingolstadt, där ett större 
sammanhängande och bilfritt gågatuområde byggdes upp, kom fram till att så gott 
som alla av de tillfrågade var mycket positiva till trafikomläggningen och 
parkeringsmöjligheterna. Tre fjärdedelar av de tillfrågade ville att gågatuområdet 
skulle utvidgas. Handelns organisationer i Ingolstadt menade att utbudet av 
centralt belägna parkeringsplatser var undermåligt, men det var bara 13 % av 
kunderna som höll med om detta påstående. Av de tillfrågade ansåg 31 % att 
utbudet var acceptabelt och 56 % att det var mycket bra. Samtidigt som 
butiksinnehavarna menade att parkeringsplatserna måste ligga i direkt anslutning 
till butikerna, ansåg kunderna att 600 till 700 meter var ett acceptabelt 
gångavstånd. På lördagarna, när de intervjuade uppgav att de hade mer tid för att 
handla, var gångavstånd på upp till en kilometer mellan parkeringsplats och 
butiker inget hinder.  

Den bild som förmedlas av undersökningen i Ingolstadt och andra studier som 
kommenteras i bl.a. Nielsen (1997) är att butiksinnehavare och kunder/besökare 
initialt har vitt skilda uppfattningar om hur en attraktiv och kommersiellt stark 
innerstad ska vara utformad. Handelns företrädare vill prioritera biltillgänglighet 
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och parkeringsmöjligheter samtidigt som kunderna föredrar bilfrihet och 
folkvimmel. Den ideala innerstaden för kunder/besökare motsvaras av en, 
måhända idealiserad, bild av hur täta och mer ”småskaliga” innerstäder såg ut före 
bilismens genombrott. Kunderna och besökarna utgör dock efterfrågesidan på den 
lokala avsättningsmarknaden, och när åtgärderna har genomförts ansluter sig 
aktörerna inom handeln till kundernas synsätt av ekonomiska skäl. Det finns dock 
gott om exempel från t.ex. USA och Japan att det är ytterst svårt och 
kostnadskrävande att nyuppföra en vital stadskärna av kontinentaleuropeisk 
modell, eller att försöka återskapa en tidigare attraktiv innerstad som har sanerats 
hårt och bilanpassats i hög utsträckning. De negativa konsekvenser för miljö och 
attraktivitet som kan registreras i bilanpassade städer visar att det finns mycket att 
vinna på att aktivt bevara fungerande innerstäder, inte minst för att gynna den 
lokala ekonomiska utvecklingen. (Nielsen, 1997). 

I Hass-Klau et al. (1999) redovisas en studie av 21 europeiska innerstäder. 
Syftet med studien är att förmedla kunskap om vilka faktorer som bestämmer 
innerstädernas attraktionskraft i vid mening. Attraktionskraften mäts som 
förekomsten av ett antal mänskliga aktiviteter som inköp, restaurangbesök, 
promenera, träffa bekanta m.m., för att avgöra hur ”sociable” och ”liveable” 
respektive innerstad egentligen är. I rapporten drivs tesen att ju fler människor 
som rör sig i och vistas i innerstaden, desto högre är omsättningen i butiker och 
andra kommersiella inrättningar. En framgångsrik och uthållig planering för 
innerstaden ska alltså inte primärt fokusera på att skapa gynnsamma förhållanden 
för detaljhandeln i sig, utan ska vara inriktad på att skapa stadsmiljöer som 
uppfattas som trevliga och attraktiva av besökande och boende människor. I denna 
planering är bilfria torg och gator en central ingrediens. I städer som Freiburg och 
Nuremberg, med vardera ca en halv miljon invånare, är gågatunätet i 
innerstäderna i dag ca 8 km. Med undantag för de sparsamt förekommande 
boulevarderna a´ la Paris, finns det inga möjligheter att kombinera ett attraktivt 
folkliv med intensiv biltrafik. I alla framgångsrika städer över en viss storlek, från 
ca 400–500 000 invånare, spelar den spårbundna kollektivtrafiken en central roll 
för innerstädernas transportförsörjning. I de flesta fall som nya eller upprustade 
spårvägssystem, ibland understödda av förortståg, och i några fall som 
tunnelbanor.   

Exempel på andra faktorer som bör uppmärksammas är att utnyttja de 
förutsättningar som ges av det rådande klimatet. När vädret tillåter ska det finnas 
möjlighet för kunder och besökare att sitta ute på caféer och restauranger, men 
också att kunna vistas på allmänna platser vilket förutsätter sittplatser och 
välskötta bekvämlighetsinrättningar. Det är viktigt att försöka åstadkomma ett 
tillflöde av besökare som är utsträckt i tiden och som består av många olika 
kategorier av individer för att inte utestänga någon grupp, t.ex. äldre, under delar 
av dygnet. En sådan aktivitetsnivå kan inte uppnås genom att enbart uppföra 
bostäder i området. Bostäder är dock en central komponent i en livaktig innerstad.  
Marknader som genererar positiva syn- och luktintryck är viktiga för 
attraktionskraften, i synnerhet gäller detta för mat och drycker. Gatu-
underhållning, inslag av vattenspeglar och strömmande vatten, fontäner, 
konstnärlig och arkitektonisk gestaltning och monument är andra viktiga faktorer 
att beakta. Materialval för beläggning av gågator och torg har visat sig vara 
betydelsefullt för hur innerstäderna uppfattas av besökare. Dimensionering av torg 
och öppna platser är en annan viktig faktor. Ett torg som upplevs som för stort 
riskerar att reducera innerstadens attraktionskraft avsevärt. Det finns också 
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forskningsresultat som visar att många människor avskyr att gå i tunnlar under 
gator eller att behöva vistas under marknivån i andra syften. Företeelser som torg 
eller gågator nedsänkta under gatuplanet upplevs av de flesta som mindre trevliga 
inslag i stadsmiljön. (Hass-Klau et.al. 1999). 
 
 
4  Förslag till fortsatt forskning 
Kunskapsbehovet vad gäller konsekvenser av biltrafikrestriktioner i städer är 
fortfarande betydande. Det behövs mer kunskap inom alla de konsekvensområden 
som har diskuterats i rapporten. Det förefaller som om behovet av kunskaper om 
konsekvenser av ”area-wide” och ”city-wide” traffic calming samt strategiska 
överväganden för utformningen av urbana transportsystem, upplevs som särskilt 
stort. För konsekvenser av traffic calming på mikronivå, i form av fysiska 
konstruktioner på en bostadsområdesgata i syfte att reducera biltrafikens 
hastighet, är kunskapsläget något bättre. Med utgångspunkt från dessa 
överväganden i kombination med den problembeskrivning som förmedlas av de 
sektorsansvariga myndigheterna Boverket och Vägverket och som diskuteras i 
nästa avsnitt, har förslaget till fortsatt forskning formulerats.  

 
 

4.1  Forskningsbehov enligt sektorsansvariga myndig-
heter 

I rapporten ”Genomslagskraft för nationella mål i trafik- och bebyggelse-
planeringen – Regeringsuppdrag med anledning av nollvisionen. Del 4, Fysisk 
planering.” (Boverket och Vägverket, 1999) behandlas de rådande tendenserna 
vad gäller utvecklingen av de svenska städernas transportsystem. Problembilden 
baseras på en genomgång av de nationella mål för miljö, trafiksäkerhet, 
tillgänglighet, transportkvalité och positiv regional utveckling som anges i 
propositionerna 1997/98:145 ”Svenska miljömål” och 1997/98:56 ”Transport-
utveckling för en hållbar utveckling”. I rapporten konstateras att måluppfyllelsen 
är bristfällig för samtliga delmål och att den pågående utvecklingen riskerar att 
förvärra diskrepansen mellan målen och den faktiska situationen. Vidare 
konstateras att den fysiska planeringen har en viktig roll att spela för att målen ska 
kunna uppnås p.g.a. det nära sambandet mellan bebyggelse och trafik, men att det 
finns ett antal hinder i dagens system som måste åtgärdas.  

Verken identifierar fem viktiga problemområden där åtgärder behövs för att få 
till stånd en bättre fungerande fysisk planering: 

- Otillräckliga styrmedel.  
- De nationella målen är svåra att hantera operativt 
- Samordningen brister inom och mellan sektorer på lokal, regional och 

nationell nivå. 
- Brister i metodik för en fungerande målstyrning. Hur ska t.ex. bebyggelsen, 

service, stadsbild med boende och sysselsatta beskrivas tillsammans med 
trafiknät, färdmedel, miljö och energibehov så att sambanden 
framkommer? 

- Bristande kunskaper.  
”Samhället och dess breda målbild med bl.a. de nya miljömålen i trafik- och 
bebyggelseplanering är så komplext att det är viktigt att all erforderlig kunskap 
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kan samordnas inför beslut om åtgärder som berör trafik, bebyggelse och 
stadsmiljö. Sådan samordning försvåras av bristande helhetskunskap och 
förståelse för olika sakområden, t.ex. för estetik, miljö och kvinnors, barns, 
mäns, äldres behov, värderingar och resmönster. Denna brist kan och har 
konstaterats leda till en övertro på den egna sektorns föreslagna åtgärders 
bidrag till de nationella målen. Det behövs således ökad kunskap om både det 
egna och andras sakområden.” (Boverket och Vägverket, 1999, sid.21.). 
 
Verken konstaterar att det inte är nya, detaljerade råd och riktlinjer (t.ex. 

SCAFT, TRÅD, RIGU och ARGUS) som behövs utan en vidgad syn på 
planering, mer kunskap, användbara planeringsmetoder och bättre samordning 
mellan sektorer. Verken förordar att den reformerade planeringen ska baseras på 
de planeringsinstitut som återfinns i Plan- och Bygglagen (PBL), d.v.s. 
områdesbestämmelser, detaljplaner och översiktsplaner. Översiktsplanen är det 
enda lagstadgade sektorsövergripande instrument för fysisk planering som finns i 
Sverige och är därför väl lämpat för en samlad analys och avvägning av olika 
samhällsmål, enligt verken. Det nya aktualitetskravet i PBL från 1996-01-01 
innebär att översiktsplanen ska prövas minst en gång varje mandatperiod för en 
politisk bedömning. Konsekvensbeskrivningar av översiktsplanens förslag 
grundas på kraven om öppenhet och tydlighet i planeringsprocessen och ökad 
miljöhänsyn. Före beslutet av kommunfullmäktige ska länsstyrelsen redovisa sin 
syn på hur de statliga intressena beaktas i planen.  

”Trafik och miljö utgör en väsentlig del av de allmänna intressen som enligt 
PBL kap 2 ska beaktas vid planläggning. De innebär att översiktsplanen utöver 
grunddragen i markanvändningen också översiktligt bör redovisa dess innebörd 
och konsekvenser innefattade bl.a. ett ändamålsenligt trafiksystem och 
trafikens effekter på miljö och trafiksäkerhet.” (Boverket och Vägverket, 1999, 
sid.11)”. 

 
Av olika skäl har dock inte översiktsplanen kommit att fungera enligt de 

ursprungliga intentionerna. Översiktsplanerna har blivit för ”översiktliga” och har 
endast i undantagsfall behandlat avvägningarna inom området trafik, miljö och 
bebyggelse. Huvuddelen av den lokala planeringen sker i form av utförliga 
detaljplaner som område för område styr markanvändningen och som därför inte 
behöver ta sig an de strategiska avvägningar som skulle behöva göras på 
kommun- och/eller stadsövergripande nivå. Resultatet blir den s.k. frimärks-
planeringen. Avståndet mellan översiktsplaner och detaljplaner blir för stort. 
Därför kan översiktsplaner som i allmänna ordalag fastställer ett ökat 
miljömedvetande och en strävan att reducera biltrafiken samexistera med 
detaljplaner som tillåter trafikgenererande lokaliseringar inom t.ex. detaljhandeln. 
Dessutom tar kommunerna fram ett antal sektorsinriktade planer som lever ett 
eget liv vid sidan av de planeringsinstitut som fastslås av PBL. Många års 
erfarenheter och en omfattande forskning har också visat att den mellan-
kommunala konkurrensen om näringslivslokaliseringar, arbetskraft och image 
som tillväxtkommun, i kombination med en svag regional samordning, många 
gånger leder till att detaljplaner antas som försvårar uppfyllelsen av de nationella 
målen för transportsystemets funktionssätt och konsekvenser för miljön. 
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4.2  Staden som analysram 
Med utgångspunkt i det som hittills har framkommit i rapporten ska här ett förslag 
till fortsatt forskning inom området diskuteras. Forskningsprogrammet ska bidra 
till att generera det kunskapsunderlag som behövs för en lokal översiktsplanering 
som fungerar enligt de riktlinjer som anges ovan. Forskningen bör vara 
helhetsorienterad med staden som giltig analysram. Detta i syfte att leda bort från 
de begränsningar som skapas av den rådande sektorsindelningen, vilket inom 
forskningen motsvaras av de snäva problemdefinitioner som kännetecknar en 
starkt disciplinärt organiserad forskning. Helhetssyn och integration kommer att 
betonas på bekostnad av detaljrikedom och djup inom smala problemområden. 
Detta görs för att forskningen ska kunna bli policyrelevant och för att resultaten 
ska kunna implementeras på lokal nivå i den fysiska planeringen. Det bör dock 
påpekas att den föreslagna forskningen är ett komplement, inte ett alternativ, till 
mer avgränsade studier. Förslaget presenteras här som ett sammanhållet 
forskningsprogram vilket inte utesluter en etappindelning och/eller att mer 
avgränsade delstudier kan formuleras inom programmets ramar. 

 
 

4.2.1  Internationell kunskapsinhämtning 
De problem som diskuteras av de sektorsansvariga verken i Sverige baseras på 
avvikelsen mellan den svenska utvecklingen och de nationella målen för 
transportsystemen. Flera av dessa mål tar sin utgångspunkt i problem som har en 
internationell relevans och i vissa fall har en global spridning. Det är därför viktigt 
att uppmärksamma vad som görs internationellt i olika sammanhang för att 
hantera problemen. Detta gäller också på den lokala nivån där det finns initiativ 
och politik/planering som bör uppmärksammas för att ge bidrag till det svenska 
förändringsarbetet.  

På den internationella nivån pågår en rad aktiviteter som syftar till att uppnå en 
förbättring av de urbana transportsystemen. Inom EU pågår sedan en tid forskning 
och policyformulering som ska medverka till att skapa ett helhetsorienterat 
angreppsätt. (Citizens Network, EXTRA projektet, European Sustainable Cities, 
Clean Urban Transport, Life programmet, CIVITAS, Cities of Tomorrow etc.). 
OECD pläderade starkt för radikala förändringar av urbana transportssystem i 
rapporten ”Urban travel and sustainable development” 1996 och i de fortsatta 
initiativen för hållbara städer. På den internationella nivån kan startpunkten för en 
omläggning av policyrekommendationer till förmån för helhetssyn och integration 
vad gäller städernas transportproblem dateras till mitten av 1990-talet. Denna 
förändring bör länkas in i det svenska sammanhanget på ett syntetiserande och 
systematiskt sätt. Det föreligger ett behov av en kunskapssammanställning som 
redovisar bakgrund och innehåll i policyinitiativ på EU- och OECD-nivå. 

Det kanske mest intressanta förändringsarbetet på den internationella arenan 
sker dock på lokal nivå, med stöd från de policyinitiativ som anges ovan. I 
Storbritannien har t.ex. Edinburgh, Oxford och inom en snar framtid London 
antagit lokala transportstrategier som baseras på integration och helhetssyn. I 
Frankrike pågår arbetet med att ta fram lokala ”Plan de déplacements urbain”, 
eller ”urban mobility plans”, som ska upprättas i alla städer med över 100 000 
invånare. Detta krav är fastställt i den nya franska luftkvalitetslagstiftningen och 
innebär ett steg mot en helhetssyn och ett integrerat angreppsätt för att förbättra de 
urbana transportsystemen. De franska planerna utgår från ett lokalt fastställt mål 
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vad gäller trafikens fördelning på olika färdmedel (privat biltrafik, kollektivtrafik, 
tvåhjulsfordon samt gång) vid slutet av den gällande planeringshorisonten 
(framförallt 2010). Strasbourg, som har de högsta ambitionerna, avser att minska 
bilandelen med 26 procentenheter på sikt, vilket är en ytterst radikal förändring i 
ljuset av den historiska utvecklingen. Generellt strävar dessa initiativ till att bryta 
den oönskade utvecklingen mot bilanpassade städer. Transportsystemet ska 
harmoniera med den historiskt etablerade europeiska stadskulturen som bedöms 
vara helt avgörande för lokal, regional och nationell tillväxt och utveckling i 
ekonomiskt, socialt, kulturellt och politiskt avseende. 

Detta ger möjlighet att tillföra internationella erfarenheter till svensk forskning. 
utveckling, policyformulering och planering. En angelägen frågeställning att 
besvara, förutom strategiernas konkreta innehåll, är vilken institutionell inramning 
i form av lagstiftning, planeringsinstitut och planeringsprocesser som möjliggör 
implementering av kraftfulla lokala transportstrategier. Detta ger möjlighet att 
identifiera vilka konkreta krav som ställs på en samordnad och helhetsorienterad 
transportplanering som skulle kunna vara en viktig beståndsdel i de svenska 
kommunernas översiktsplanering. I Sverige har problematiken med bristande 
integration mellan planeringen av urbana transportsystem och planeringen av 
bebyggelsestrukturen uppmärksammats under lång tid. (Infrastrukturproposi-
tionen, Kommunikationskommittén, Nollvisionen och det trafiksäkra samhället, 
prop: 1996/97:137, Bostadsutskottet, 1996/977, m.fl.). Det kan dock konstateras 
att detta problem kvarstår. Med den uppbyggnad av planeringsprocessen som 
gäller i Sverige med ett formellt starkt, men resurssvagt kommunalt planmonopol, 
svag regional samordning och ett traditionellt sektoriellt avgränsat myndighets-
ansvar, föreligger ett antal hinder som försvårar långsiktigt stabila och hållbara 
helhetslösningar. 

De lokala transportstrategiernas mål för färdmedelsfördelningen ska uppnås 
med hjälp av ett antal olika medel eller grupper av medel. Enligt den franska 
luftkvalitetslagstiftningen, som exempel, ska städerna utveckla och implementera 
åtgärder som 

- reducerar biltrafiken direkt 
- utvecklar kollektivtrafiken och andra mer ekonomiska och miljövänliga 

färdsätt som gång och cykel 
- utvecklar och hanterar genomfartstrafik genom stadsregioner 
- organiserar bilparkeringen effektivt 
- minimerar miljöbelastningen av företags godstransporter 
- förmår anställda vid företag och myndigheter att vara med i bilpooler och 

bildelningsprogram samt använda kollektivtrafik 
 
En viktig forskningsuppgift är därför att granska dessa strategier i syfte att 

sammanställa kunskap om vilka medel som används och hur samverkan och 
integration mellan olika medel eller grupper av medel kan erhållas. Det är centralt 
att förmedla kunskap om dessa förhållanden som input till det svenska 
förändringsarbetet. De lokala transportstrategiernas medelsarsenal bör därför 
granskas utifrån potentialen att medverka till att de svenska transportrelaterade 
målen om tillgänglighet, säkerhet och god miljö uppnås. En fungerande lokal 
transportstrategi bör innehålla ett antal olika åtgärder. Trafiklugnande åtgärder 
kan kombineras med nya kollektivtrafiksystem och vägavgifter. Därmed ges goda 
möjligheter att direkt kunna påvisa de positiva konsekvenserna av en reducerad 
biltrafik, och de acceptansproblem som försvårar införandet av vissa impopulära 
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men nödvändiga åtgärder kan hanteras. De stora investeringar i spårvägssystem 
som görs i Frankrike för närvarande motiveras bl.a. med de fysiska begränsningar 
som spårvägarna utgör för biltrafiken i form av utrymmesbehov i markplanet. 
Detta kan ställas i skarp kontrast till debatten i Sverige där införandet av 
vägavgifter, som exempel, försvåras av att avgifterna inte lanseras som en del av 
ett större paket med åtgärder som är mer i linje med den allmänna opinionen. I 
Sverige är också kopplingen mellan vägavgifter och andra trafiklugnande åtgärder 
som kan användas för att förbättra städernas miljö och transporter otydlig. 

 
 

4.2.2  Strategiska vägval 
Den internationella kunskapsinhämtningen tillsammans med svenska erfarenheter, 
ger input till att beskriva olika scenarion för hur transportsystem i städer kan 
utformas och integreras med bebyggelse och annan markanvändning. Förutom att 
ge underlag till den politiska debatten kan forskningen bidraga med 
konsekvensbeskrivningar genererade av strategiska och översiktliga modeller som 
kan hantera de radikala förändringar som är sammanlänkande med olika 
scenarion.  

En viktig forskningsuppgift är att fördjupa den typ av preferenskartläggningar 
och analyser som redovisas i avsnitt 3.4. Resultaten från studierna kan tolkas som 
att majoriteten önskar en balanserad trafiksituation i städer och tätorter, där 
motorfordon, cyklister och fotgängare delar på det tillgängliga väg- och 
gatuutrymmet. Det är uppenbart att många anser att bilens position i trafiken bör 
balanseras till förmån för andra transportmedel, även när de själva måste vara med 
och bidra till detta genom att avstå från viss egen nytta av den egna bilen. Eller 
något annorlunda uttryckt, om en individuell bilanvändare vet att också alla andra 
bilanvändare lugnar ner körsättet och avstår från ”onödig” bilkörning i stadsmiljö, 
är det acceptabelt att själv göra det i vetskapen om att stadsmiljön då faktiskt blir 
trevligare och tryggare.  

Resultaten tyder på att relativt omfattande bilbegränsningar i framförallt 
innerstäder har stöd av stora delar av befolkningen, och att betalningsviljan för att 
reducera genomfartstrafiken är hög. Resultaten visar också att preferenserna för 
hur olika bostadsområden ska vara utformade med avseende på biltillgängligheten 
är relativt differentierad. I den meningen tycks det som att det finns en viss 
obalans mellan stadsplaneringens utfall och befolkningsmajoritetens preferenser. 
Möjligheten att delvis ersätta biltrafik med cykel- och kollektivtrafik i städer och 
tätorter verkar vara betydande, förutsatt att infrastrukturen får en adekvat 
utformning. Trafikrytmen bör lugnas ned genom ”traffic calming”. 

Detta innebär att hypotesen om s.k. sociala dilemman inom detta område kan 
ges stöd och att det inte går att tolka det faktiska beteendet bland individer vad 
gäller bilanvändning som ett direkt uttryck för de egentliga preferenserna. 
Fortfarande behöver dock kartläggningen av individers preferenser vad gäller 
avvägningen mellan egen nytta av biltillgänglighet och kollektiv nytta av en god 
stadsmiljö, göras både bredare och djupare för att kunna ge policy-
rekommendationer med en mer fast grund. Det är t.ex. fortfarande oklart hur 
preferenserna vad gäller fördelningen mellan separation respektive integration av 
olika trafikslag ser ut. Ett sätt att konkretisera fortsatta avvägningsundersökningar 
är att göra tydliga kopplingar till den rådande trafiksituationen i olika faktiska 
innerstäder och bostadsområden, och utifrån detta fråga individerna om hur olika 
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scenarion uppfattas. Därmed bör svarsfrekvenser, noggrannhet vid besvarandet, 
engagemang för frågeställningar etc., påverkas i positiv riktning. Erfarenheter från 
metodutvecklingen av ”stated-preference” undersökningar visar att det är centralt 
att beskrivningen av den aktuella miljöförändringen och dess konsekvenser görs 
på ett ändamålsenligt sätt. Detta kan underlättas genom att använda fotomontage 
och korrekt knyta an till olika lokala förutsättningar. Det bör prövas om tekniker 
av den typen också kan användas för analyser av utformningen av innerstäder och 
bostadsområden. 

 
 

 4.2.3  En evalueringsmodell 
Forskningen bör kunna bidraga till konstruktionen av en helhetsorienterad 
evalueringsmodell som kan användas för att systematiskt utvärdera olika lokala 
åtgärders potential att uppfylla fastställda mål för transportsystemet. Detta kan 
göras genom att utarbeta och sammanställa metoder för hur faktiska åtgärder och 
åtgärdskombinationer ska kunna bedömas vad gäller graden av måluppfyllelse, 
vilket baseras på metoder för mätning och analys av effektsamband. Ambitionen 
är att med utgångspunkt från samhällets mål för transportsystemet fastställa vilka 
konkreta metoder som ska användas i utvärderingssyfte. För att kunna fungera 
som ett stöd för den lokala översiktsplaneringen måste helheten prioriteras. Detta 
innebär att den precision och detaljeringsgrad som följer av den traditionella 
sektors- och disciplinindelning som normalt kännetecknar kunskapsgenereringen 
till viss del måste överges. En översiktlig beskrivning av vilka faktorer som bör 
vara vägledande för utvärderingsmodellens utformning, baserad på 
målformuleringar, ges i det följande: 

Transportsystemets tillgänglighet är uttryck för hur önskade destinationer kan 
nås för olika grupper och svara mot olika behov. Det är angeläget att framhålla att 
de senaste årens betoning av tillgänglighet (accessibility) är en reaktion mot 
synsättet att framhålla rörligheten (mobility) i sig, utan att beakta orsaken till 
transportbehovet. Med ledning av detta innebär en betoning av tillgänglighet att 
det samtidigt är nödvändigt att beakta aktiviteters lokalisering, bebyggelsemönster 
m.m., och i förlängningen samordningen mellan planering av transportsystem 
respektive bebyggelsestruktur och markanvändning generellt.  

En god tillgänglighet innebär att transportsystemet medger transporter med 
rimliga uppoffringar avseende såväl person- som godstransporter. För det svenska 
tillgänglighetsmålet gäller att utsatta gruppers transportbehov, barn, funktions-
hindrade och äldre, ska beaktas i hög omfattning. Centrala aspekter av 
tillgängligheten kan kvantifieras som resursuppoffringar för att nå olika 
destinationer som tidsåtgång, fordonskostnad, komfortaspekter och transportens 
tillförlitlighet. 

Transportsystemets säkerhetsaspekter beaktas genom att de lokala 
åtgärdsprogrammens konsekvenser för trafiksäkerheten ges en uttömmande och 
färdmedelsövergripande beskrivning och analys. Nollvisionens krav är 
normgivande för trafiksäkerhetens utvecklingsinriktning. 

Transportsystemets miljökonsekvenser beaktas genom att fastställa de lokala 
åtgärdsprogrammens konsekvenser för stadens miljö. Detta innefattar traditionell 
miljöpåverkan som emissioner och buller, men också konsekvenser för 
stadsmiljöns kvalitetsaspekter i vidare mening. Stadens transportsystem har en 
central betydelse för hur individer uppfattar stadens ”skönhet, trevnad, trygghet” 
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och attraktionskraft. Detta har stor betydelse för stadens tillväxt och dynamik 
inom ”arts-culture-entertainment” sektorn, inom det traditionella kommersiella 
segmentet, framförallt detaljhandel, och som lokalisering för näringsliv och 
förvaltning. Den stadsbaserade tillväxtdynamiken inom expansiva delar av 
näringsliv och utbildning medför att stadens allmänna attraktionskraft är ett 
centralt konkurrensmedel. Gestaltningsfrågor, visuella intryck och påverkan på 
natur- och kulturvärden är viktiga beståndsdelar. Stadens transportsystem måste 
svara upp mot dessa krav för att gynna den lokala tillväxtpotentialen och 
dynamiken. 

Den framtagna evalueringsmodellen ska vara generell och kunna användas i 
olika lokala sammanhang och inte vara beroende av unika lokala förutsättningar.  
Den måste vara flexibel och kunna hantera olika åtgärder som kan variera i antal 
och utformning mellan olika fall. Modellen ska kunna användas som 
beslutsunderlag på lokal nivå och därför vara utformad för att underlätta 
kunskapsförmedling och den politiska sammanvägningen av olika konsekvenser. 
Detta gör att modellen måste utvecklas i dialog med aktörer på lokal nivå och med 
sektorsansvariga myndigheter. 

 
 

4.2.4  Fallstudier 
I Sverige finns det få lokala initiativ som är av samma omfattning och som har 
den höga ambitionsnivå som kännetecknar en del av de internationella exemplen. 
Men det finns flera initiativ och åtgärdsprogram som kan användas för att 
analysera konsekvenser ur ett helhetsperspektiv: 

- förändringar av den fysiska utformningen av vägar/gator för att lugna ned 
biltrafiken och gynna kollektiv-, cykel- och gångtrafik. (traditionell traffic 
calming) 

- avspärrning av gator, helt eller delvis, för biltrafik 
- ändrad parkeringspolitik 
- tillämpningar av 30 km/h i städer och tätorter 
- förändringar av kollektivtrafik (rutter, frekvenser, prioritet, nya system t.ex. 

spårvägar) 
- åtgärder för att öka centrala stadsdelars attraktionskraft (gågator, 

bilrestriktioner, parkeringspolitik etc.) 
- restriktioner för butiksetableringar 
 
Det nödvändiga kunskapsunderlaget för att bedöma hur olika medel och 

grupper av medel förmår att uppfylla samhällets mål för transportsystemet kan på 
sikt endast erhållas genom forskningsprojekt av ”monitor” karaktär, d.v.s. projekt 
som parallellt med åtgärdernas implementering utvärderar åtgärderna i ett 
helhetsperspektiv och därmed undviker att centrala frågeställningar lämnas 
obesvarade.  

Forskning av denna karaktär är fortfarande i sin linda. Men i Storbritannien 
pågår för närvarande det s.k. EMITS projektet, (Environmental Monitoring of 
Integrated Transport Strategies) som utvärderar Oxford Transport Strategy. 
Projektet är delvis finansierat av EU-medel via kommissionens Life-program och 
leds av Centre for Transport Studies, University of London. EU avser att med 
hjälp av CIVITAS initiativet inom femte ramprogrammet, ge medel till ett antal 
liknande projekt. Det är angeläget att bevaka dem metodutveckling och utvinning 
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av erfarenheter som kommer att göras inom projekten. För att utveckla en 
strategisk evalueringsmodell enligt ovan kan det vara effektivt att bedriva 
utvecklingsarbetet i etapper och pröva olika delar av modellen med hjälp av 
konkreta fall. Målsättningen bör dock i förlängningen vara att i ett fullskaleförsök 
utvärdera konsekvenserna av en mer sammanhängande lokal transportstrategi i en 
svensk stad där ett flertal olika åtgärder sjösätts samtidigt. 

 
 

5  Sammanfattning 
I rapporten avrapporteras förstudien ”Konsekvenser av restriktioner för biltrafik i 
städer”. Syftet med förstudien är att översiktligt sammanställa det internationella 
kunskapsläget vad gäller konsekvenser av restriktioner för biltrafik i städer, med 
betoning på s.k. traffic calming eller trafiklugnande åtgärder. Rapporten inleds 
med en diskussion av vad som egentligen avses med ”traffic calming” och hur 
trafiklugnande åtgärder har använts i olika sammanhang. Litteraturen om 
konsekvenser av traffic calming domineras av effekter för hastighet och säkerhet 
med fokus på cyklister och fotgängare. Det finns också litteratur som beskriver 
konsekvenser för buller och luftföroreningar, där kunskapsläget förefaller att vara 
betydligt osäkrare än för hastighet och säkerhet. Den potentiella konflikten mellan 
olika typer av yrkestrafik och trafiklugnande åtgärder behandlas i litteraturen. Det 
har också genomförts ett antal undersökningar som har studerat vad individer i 
berörda stadsdelar och bostadsområden anser om olika varianter av trafiklugnande 
åtgärder. 

Trafiklugnande åtgärder utgörs i de flesta fall av fysiska konstruktioner som 
farthinder och avsmalningar av körbanor, vilket påverkar inriktning och 
omfattning av konsekvensbeskrivningar och utvärderingar. I litteraturen 
poängteras att framgångsrik traffic calming förutsätter att lokala åtgärdsprogram 
genomförs. Program som avser hela områden eller som genomförs i ett 
stadsövergripande perspektiv, s.k. area-wide eller city-wide traffic calming. Detta 
medför att den relevanta medelsarsenalen omfattar fler åtgärder än de traditionella 
fysiska konstruktionerna, exempelvis vägavgifter, kollektivtrafiksystem, bilfria 
bostadsområden och innerstäder samt gågatuprogram. Design och utformning 
utgör fortfarande viktiga komponenter. 

Det finns betydligt färre faktiska tillämpningar av ”city-wide traffic calming” 
beskrivna i litteraturen, i jämförelse med fysiska konstruktioner på en 
bostadsområdesgata. I rapporten behandlas några studier som analyserar 
individers preferenser vad gäller traffic calming som ett av flera alternativ för att 
på strategisk, stadsövergripande nivå, påverka transportsystemens funktion och 
utformning. Den internationella litteraturen om innerstäder och bilbegränsningar 
är förhållandevis omfattande. De europeiska innerstäderna har vanligtvis blivit 
föremål för omfattande trafiklugnande åtgärder i ett områdesövergripande 
perspektiv med t.ex. gågator och bilfria torg. I USA diskuteras hur attraktiva 
innerstäder ska kunna nyuppföras eller återskapas i städer där en långt driven 
bilanpassning har omöjliggjort innerstäder av kontinentaleuropeisk modell. 

Rapporten avslutas med ett förslag till fortsatt forskning. Förslaget tar sin 
utgångspunkt i vad som har framkommit i rapporten och i den problem-
beskrivning som förmedlas av de sektorsansvariga myndigheterna i Sverige. 
Forskningen ska utgöra ett stöd till den kommunala översiktsplaneringen och 
fokuseras därför på trafiklugnande åtgärder i form av lokala transportstrategier. 
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