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Sammanfattande resultat  
Tekniska Förvaltningen i Katrineholm gav Statens väg- och transportforsknings-
institut (VTI) i Linköping uppdraget att undersöka trafiksituationen på 
Drottninggatan i Katrineholm. Det gällde sträckan mellan Djulögatan och 
Köpmangatan dels då sträckan var gårdsgata, dels då sträckan var gågata. 

I uppdraget ingick att studera trafiksituationen, att kartlägga biltrafikens 
storlek, dess fördelning över dygnet, rörelseriktningar och hastigheter. Vidare 
ingick i uppdraget att kartlägga genomfartstrafikens storlek, övriga trafikanters 
förekomst samt att studera förekomsten av "udda" beteenden. Till detta kom också 
uppdraget att undersöka den effekt på trafiksituationen som förändringen från 
gårdsgata till gågata gav upphov till. 

Sträckan videofilmades. Detta gjordes så att enskilda fordons färd kunde följas 
längs hela sträckan mellan Djulögatan och Köpmangatan. Filmning skedde under 
dagtid en dag. Gårdsgatan filmades i augusti 2001 och gågatan i augusti 2002. 
Med hjälp av uppmätta avstånd på sträckan registrerades bilarnas hastigheter. 
Förutom längs gårdsgatan och gågatan mättes bilarnas hastigheter vid passage 
över Drottninggatan i korsningen med Fredsgatan. 

Då Drottninggatan var gårdsgata färdades 55 bilar per timme mellan 
Djulögatan och Fredsgatan under dagtid (09.00–19.00). Detta flöde minskade till 
14 bilar per timme då gårdsgatan ändrades till gågata. Antalet bilar som använde 
sträckan som genomfart förändrades dock inte. Det flödet var 10 bilar per timme i 
båda situationerna. 

På Drottninggatan mellan Fredsgatan och Köpmangatan passerade 35 bilar per 
timme dagtid då sträckan var gårdsgata. Detta minskade till 12 bilar per timme då 
sträckan ändrades till gågata. Ändringen till gågata halverade genomfartstrafiken, 
från 14 bilar per timme till 7 bilar per timme. 

Antalet bilar som använde hela sträckan mellan Djulögatan och Köpmangatan 
som genomfart minskade från 9 bilar per timme då gatan var gårdsgata till 2 bilar 
per timme då gatan ändrades till gågata. 

Ändringen av gårdsgatan till gågata resulterade också i reducering av bilarnas 
hastigheter. Medelhastigheten sjönk med 2 km/h från cirka 17 km/h till 15 km/h. 
De högre hastigheterna minskade med ungefär samma storlek. Exempelvis 
minskade 90-percentilen, den hastighet som underskreds av 90 % av bilarna (eller 
överskreds av 10 %) från drygt 24 km/h till 22 km/h.  

Bilarnas hastigheter minskade också vid passage över Drottninggatan i 
korsningen med Fredsgatan. Den delen av Drottninggatan ingick i gårdsgatan, 
men inte i gågatan. I stället skyltades då Fredsgatan som lågfartsväg (max  
30 km/h) i korsningen med Drottninggatan. Korsningen var upphöjd till 
trottoarnivå. Medelhastigheten sjönk med 2 km/h från något över 13 km/h till 
något över 11 km/h. 90-percentilen sjönk med drygt 3 km/h från något över  
18 km/h till något under 15 km/h. 

En stor mängd cyklister färdades längs gårdsgatan och gågatan. Runt lunchtid 
och sen eftermiddag färdades ett par hundra cyklister per timme längs sträckan. 
Samtidigt färdades 50–70 bilar per timme längs Drottninggatan då den var 
gårdsgata. Ofta kom cyklisterna i klungor, vilket medförde att det blev trångt om 
utrymmet. En del "täta" situationer uppstod mellan cyklister och bilar dock inte 
allvarliga trafiksäkerhetsmässigt sett. Dessa situationer uppstod inte då gatan var 
gågata.  
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1 Bakgrund och målsättning 
Tekniska förvaltningen i Katrineholm gav Statens väg- och transport-
forskningsinstitut (VTI) i Linköping uppdraget att undersöka trafiksituationen på 
Drottninggatan i Katrineholm på den del som låg mellan Djulögatan och 
Köpmangatan. Denna del gjordes under år 2001 om till gårdsgata och ändrades 
under år 2002 till gågata. 

I det uppdrag institutet fick ingick att kartlägga biltrafikens storlek, dess 
fördelning över dygnet, rörelseriktningar och hastigheter. Vidare ingick i 
uppdraget att kartlägga genomfartstrafikens storlek, övriga trafikanters förekomst 
samt att studera förekomsten av "udda" beteenden och att undersöka den effekt på 
trafiksituationen förändringen till gågata ledde till. Av särskilt intresse var då att 
studera antalet bilar som passerade gågatudelen relativt situationen då gatan var 
gårdsgata och även undersöka hur passerande fordons hastigheter påverkades av 
förändringen.  

Följande sägs i trafikförordningens kapitel 8 paragraf 1 beträffande gårdsgata 
och gågata: 

− Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart 
− Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade 

parkeringsplatser 
− Fordonsförare har väjningsplikt mot gående 

 
På en gågata får inte motordrivna fordon föras. Sådana fordon får dock föras på 
gågator om det behövs för 

− varuleveranser till eller från butiker eller motsvarande vid gågatan 
− transporter av gods eller boende till eller från adress vid gågatan 
− transporter av gäster till eller från hotell eller motsvarande vid gågatan 
− transporter av sjuka eller rörelsehindrade personer till eller från adress vid 

gågatan 
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2 Metod och genomförande 
För att komma åt den information som behövdes för utvärderingen valdes att 
videofilma sträckan. Syftet var att ”täcka in” hela sträckan, cirka 250 meter, med 
kameror så att enskilda fordon kunde följas längs hela sträckan. För att bestämma 
bilarnas hastigheter mättes punkter in längs gatusträckan. Den tid det tog för 
bilarna att färdas det uppmätta avståndet mellan punkterna registrerades med 
tidur. För denna registrering utnyttjades det videofilmade materialet. 

Den aktuella sträckan av Drottninggatan mellan Djulögatan och Köpmangatan 
videofilmades under en dag mellan klockan 09.00 och cirka 19.00 – den tid gatan 
var mest frekventerad av trafikanter. Filmningen av gågatan avslutades dock 
något tidigare, strax innan halv sju. Filmningen av gårdsgatan skedde 15 augusti 
år 2001 och filmning av gågatan 15 augusti 2002. Vid båda filmtillfällena var 
vädret varmt och soligt. 

Filmningen genomfördes med tre kameror. Två av kamerorna var placerade på 
balkonger med vy över sträckan norr och söder ifrån. Den tredje kameran var 
placerad på ett tre meter högt stativ och riktad mot korsningen mellan 
Drottninggatan och Fredsgatan. Kameraarrangemanget gjorde det möjligt att följa 
enskilda fordons färd längs hela sträckan. 

Sträckor mättes upp med mäthjul längs gårdsgatan och gågatan. Dessa sträckor 
utnyttjades för att bestämma bilarnas hastigheter.  

På gårdsgatan mättes två sådana sträckor upp, vardera om cirka 115 meter, den 
ena sträckan belägen på avsnittet mellan Köpmangatan och Fredsgatan och den 
andra på avsnittet mellan Fredsgatan och Djulögatan.  

Bilarnas hastigheter på gågatan registrerades längs en cirka 20 meter lång 
sträcka som uppmättes mellan två lyktstolpar belägna på avsnittet mellan 
Fredsgatan och Köpmangatan och på den halva av sträckan som låg närmast 
Köpmangatan. 

Avstånd mättes också upp på Fredsgatan i korsningen med Drottninggatan för 
att registrera bilarnas hastigheter vid passage över Drottninggatan. Samma sträcka 
användes vid bestämningen av hastigheten vid de två mättillfällena.  
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3 Resultat  
3.1 Biltrafiken 
Drottninggatan mellan Djulögatan och Fredsgatan passerades under dagtid av i 
genomsnitt 55 bilar per timma då sträckan var gårdsgata och av 14 bilar per timma 
då sträckan var gågata. Genomfartstrafiken var densamma, 10 bilar/timma – se 
tabell 1. 

Drottninggatan mellan Fredsgatan och Köpmangatan passerades under dagtid 
av i genomsnitt 35 bilar per timma då sträckan var gårdsgata och av 12 bilar per 
timma då sträckan var gågata. Genomfartstrafiken halverades, från 14 till  
7 bilar/timma. 

Genomfartstrafiken längs hela sträckan mellan Djulögatan och Köpmangatan 
minskade från 9 bilar/h till 2 bilar/h. 
 
Tabell 1 Antal bilar per timma dagtid (09.00–19.00), som färdades på 
Drottninggatans gårds- och gågatudel.  
 Gårdsgatan (augusti 2001) Gågatan (augusti 2002) 
Drottninggatan mellan: Ge-

nom-
fart 

Målpunkt/ 
startpunkt 
på sträckan 

Totalt Ge-
nom-
fart 

Målpunkt/ 
startpunkt 
på sträckan 

Totalt 

Djulögatan och Fredsgatan  10  45  55  10  4  14 
Fredsgatan och Köpmang  14  21  35  7  5  12 
Djulögatan och Köpmang  9  –  –  2  –  – 
 
 
3.1.1 Gårdsgatan 
I genomsnitt färdades 55 bilar per timma längs gårdsgatan mellan Djulögatan och 
Fredsgatan under dagtid. Av dessa använde 83 % sträckan som genomfart och 
17 % hade start eller målpunkt på sträckan – se tabell 2. Merparten av bilarna, 
cirka 80 %, kom Drottninggatan söder ifrån eller Djulögatan väster ifrån. Andelen 
"genomfartsbilar" bland dessa var 86 %. 

Under timman mellan klockan 12 och 13 färdades drygt 70 bilar längs 
gårdsgatudelen mellan Djulögatan och Fredsgatan – se figur 1. Av dessa bilar var 
82 % "genomfartsbilar", dvs. passerade utan uppehåll för ärende eller liknande. 
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Tabell 2 Antal bilar per timma som färdades på gårdsgatan mellan Djulögatan 
och Fredsgatan. Genomsnittligt timflöde dagtid 09.00–19.00. Mätning augusti 
2001. 
Inkommande bilar från: Totalt antal/h som 

färdades på sträckan 
Antal 
"genomfartsbilar"/h 

Djulögatan, väster ifrån 
(vänstersvängande bilar) 

12  8 67 % 

Drottningatan, söder ifrån 20  18 90 % 
Djulögatan, öster ifrån 
(högersvängande bilar) 

23  19 83 % 

Totalt 55  45 82 % 
 
I genomsnitt färdades 35 bilar per timma längs gårdsgatan mellan Fredsgatan och 
Köpmangatan under dagtid – se tabell 3. Av dessa använde 60 % sträckan som 
genomfart och resten (40 %) hade start- eller målpunkt längs sträckan. Av de bilar 
som kom Drottninggatan söder ifrån använde 64 % sträckan som genomfart.  

Som genomfart använde 9 bilar per timma hela gårdsgatan mellan Djulögatan 
och Köpmangatan – se tabell 3. 
 
Tabell 3 Antal bilar per timma som färdades på gårdsgatan mellan Fredsgatan 
och Köpmangatan. Genomsnittligt timflöde dagtid 09.00–19.00. Mätning augusti 
2001. 
Inkommande bilar från: Totalt antal/h Antal "genomfartsbilar"/h 
Fredsgatan, väster ifrån 
(vänstersvängande bilar) 

21 12 57 % 

Drottningatan, söder ifrån 14 9* 64 % 
Totalt 35 21 60 % 
* Dessa 9 bilar per timma utgjorde genomfartstrafik på hela sträckan mellan Djulögatan och 
Köpmangatan 
 
Av figur 1 framgår att bilflödet varierade mellan 40 till 70 bilar i timmen under 
dagen på gårdsgatudelen mellan Djulögatan och Fredsgatan. På delen mellan 
Fredsgatan och Köpmangatan varierade timflödet mellan 45 och 25 bilar.  
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Figur 1 Antal bilar som färdades på gårdsgatan vid olika tider på dagen. 
Indelning på de två delsträckorna mellan Djulögatan och Fredsgatan och mellan 
Fredsgatan och Köpmangatan. Mätning augusti 2001. 
 
3.1.2 Gågatan 
Totalt noterades 292 förflyttningar med bil på de två sträckorna tillsammans och 
under de studerade 9,5 timmarna mellan klockan 09.00 och 18.30. 
 
Bilar som hade start- eller målpunkt på gågatan 
På avsnittet mellan Djulögatan och Fredsgatan gällde följande: 
− 35 bilar hade målpunkt på sträckan och kom från Djulögatan eller 

Drottninggatan söderifrån 
− 39 bilar hade startpunkt på sträckan, 33 av dessa svängde höger i korsningen 

med Fredsgatan, 6 bilar fortsatte längs Drottninggatan och svängde av vid 
Köpmangatan 

 
På avsnittet mellan Fredsgatan och Köpmangatan gällde följande: 
− 46 bilar hade målpunkt på denna sträcka, 3 av dessa kom från eller hade 

passerat genom delen mellan Djulögatan och Fredsgatan. 
− 47 bilar hade startpunkt på sträckan (och svängde av vid Köpmangatan) 
 
Bilar som använde gågatan som genomfart 
− 93 bilar använde gågatan mellan Djulögatan och Fredsgatan som genomfart 
− 3 av dessa bilar hade målpunkt på gågatan mellan Fredsgatan och 

Köpmangatan 
− 18 använde också delen mellan Fredsgatan och Köpmangatan som genomfart,  
− övriga 72 svängde höger i korsningen med Fredsgatan 
 
− 59 bilar använde delen mellan Fredsgatan och Köpmangatan som genomfart 
− 6 av dessa bilar hade startpunkt på gågatan mellan Djulögatan och Fredsgatan 
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− 18 använde även delen mellan Djulögatan och Fredsgatan som genomfart, 
övriga 35 bilar kom från Fredsgatan, västerifrån 

− 18 bilar använde hela gågatan mellan Djulögatan och Köpmangatan som 
genomfart 

 
I tabell 4 redovisas det genomsnittliga bilflödet per timma på gågatusträckorna för 
den totala tidsperioden 09.00–19.00. Flödet på sträckan då det gäller de bilar som 
hade mål- eller startpunkt där har beräknats som summan av antalet bilar med 
start- eller målpunkt på sträckan dividerat med två.  

Av tabell 4 framgår att bilfödet på sträckan mellan Djulögatan och Fredsgatan 
var 14 bilar per timme. Genomfartstrafiken på denna delsträcka var  
10 bilar/timme. 

På sträckan mellan Fredsgatan och Köpmangatan var flödet 12 bilar per timme 
och genomfartstrafiken 7 bilar per timme. 

Genomfartstrafiken på hela sträckan mellan Djulögatan och Köpmangatan var 
2 bilar per timme. 
 
Tabell 4 Antal bilar per timma som färdades på gågatan. Genomsnittligt 
timflöde dagtid 09.00–19.00. Mätning augusti 2002. 

Drottninggatan Totalt antal/h  Antal "genomfartsbilar"/h 
Mellan Djulögatan och 
Fredsgatan 

14 10 72 % 

Mellan Fredsgatan och 
Köpmangatan 

12 7 57 % 

 
Antalet bilar per timma varierade mellan 5 och 21 på delen mellan Djulögatan och 
Fredsgatan och mellan 16 och 7 på delen mellan Fredsgatan och Köpmangatan – 
se figur 2.  
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Figur 2 Antal bilar som färdades på gågatan vid olika tider på dagen. Indelning 
på de två delsträckorna mellan Djulögatan och Fredsgatan och mellan 
Fredsgatan och Köpmangatan. Mätning augusti 2002. 
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3.2 Gång- och cykeltrafiken 
3.2.1 Cyklister 
Vid mätningen i augusti 2001 färdades i genomsnitt 112 cyklister per timma längs 
gårdsgatudelen mellan Djulögatan och Fredsgatan och 143 cyklister per timma 
längs delen mellan Fredsgatan och Köpmangatan – se tabell 5. "Topptimme" var 
klockan 16.00–17.00 då 230 cyklister passerade sträckan mellan Fredsgatan och 
Köpmangatan och drygt 150 cyklister passerade sträckan mellan Djulögatan och 
Fredsgatan – se figur 3. Vid mätningen i augusti 2002 var cykelflödet cirka 15 % 
lägre på de två delsträckorna – se tabell 5. 
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Figur 3 Antal cyklister som färdades på gårdsgatan vid olika tider på dagen. 
Mätning augusti 2001. 
 
Vid mätningen i augusti 2001 passerades Drottninggatan i korsningen med 
Fredsgatan av i genomsnitt 218 cyklister per timme under dagtid (09.00–19.00). 
"Topptimme" var klockan 16.00–17.00 då 360 cyklister passerade – se tabell 5 
och figur 4. Vid mätningen i augusti 2002 var cykelflödet tvärs Drottninggatan 
19 % lägre – se tabell 5. 
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Figur 4 Antal cyklister som passerade över Drottninggatan i korsningen med 
Fredsgatan vid olika tider på dagen. Mätning augusti 2001. 
 
Tabell 5 Antal cyklister per timme som dagtid (09.00–19.00) färdades på 
gårdsgatan och gågatan samt tvärs Drottninggatan i korsningen med Fredsgatan. 
Mätning augusti 2001 (gårdsgatan) och augusti 2002 (gågatan). 
 Sträckan mellan 

Djulögatan och 
Fredsgatan 

Sträckan mellan 
Fredsgatan och 
Köpmangatan 

Tvärs Drottninggatan i 
korsningen med Fredsgatan 

År 2001  112 143 218 
År 2002  93 122 177 
 
 
3.2.2 Gående 
Figur 5 visar antal gående som passerade över Fredsgatan i korsningen med 
Drottninggatan vid mätningen i augusti år 2001. Det genomsnittliga flödet var 207 
gående per timma under dagtid (09.00–19.00). Resultatet motsvarar också, fast 
något grovt, gåendeflödet på själva gårdsgatan Vid eftermätningen år 2002 var 
gåendeflödet 185 gående per timma dvs. 11 % lägre. 
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Figur 5 Antal gående som passerade över Fredsgatan i korsningen med 
Drottninggatan vid olika tider på dagen. Mätning augusti 2001. 
 
Gåendes framkomlighet i korsningen mellan Fredsgatan och Drottninggatan 
Av tabell 6 kan utläsas att av de bilar, som passerade över Drottninggatan i 
korsningen med Fredsgatan samtidigt som gående fanns i närheten med anspråk 
att passera över Fredsgatan, lämnade ca 3/4 de gående företräde. Vid mättillfället 
år 2001 var andelen 77 % och vid mättillfället år 2002 något lägre, 73 %. Den 
förändringen var inte större än att den ryms inom den statistiska osäkerhets-
marginalen. 
 
Tabell 6 Antal bilar per timma som passerade över Drottninggatan i korsningen 
med Fredsgatan indelat efter hur många av bilarna, som lämnade respektive ej 
lämnade passerande gående företräde. Mätningen baseras på följande 
tidsperioder: 09.30–10.30, 12.00–13.00 och 16.30–17.30. 

Mättillfälle 
Lämnade 
företräde 

Lämnade ej 
företräde 

Ingen gående i 
närheten Totalt 

Augusti 
2001 38 12 133 183 
Augusti 
2002 26 10 146 182 
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3.3 Bilarnas hastigheter 
Bilarnas medelhastigheter var drygt 2 km/h lägre på gågatan jämfört med på 
gårdsgatan. Medelhastigheten sjönk från 17,5 km/h till något över 15 km/h. De 
högre hastigheterna sjönk också med samma storleksordning. Exempelvis sjönk 
hastigheten som svarade mot den 90:e percentilen (det värde som 90 % av 
bilarnas hastigheter understeg) från 24,5 km/h till 22 km/h  

Även i korsningen mellan Drottninggatan och Fredsgatan sjönk bilarnas 
hastigheter något. Medelhastigheten sjönk med 2 km/h från något över 13 km/h 
till något över 11 km/h. Hastigheten svarande mot den 90:e percentilen sjönk med 
drygt 3 km/h från något över 18 km/h till något under 15 km/h. De uppmätta 
hastigheterna gällde för de bilar som passerade över Drottninggatan och som 
passerade vid tidpunkter då inga gående eller cyklister fanns i en omedelbar 
närhet. 
 
3.3.1 Hastigheten längs gårds- och gågatan 
Redovisade hastighetsvärden gäller bilarnas hastigheter längs uppmätta sträckor. 
På gårdsgatan var de sträckorna cirka 115 meter, en på vardera sidan om 
Fredsgatan. Den uppmätta sträckan på gågatan var betydligt kortare cirka 
20 meter. Det innebär förmodligen också att hastigheterna på gågatan är något 
överskattade jämfört med hastigheterna på gårdsgatan. Vidare gäller hastigheterna 
enbart bilar som inte startat eller stannat för ärende eller dylikt längs mätsträckan. 

I tabell 7 redovisas uppmätta hastigheter på gårdsgatan. I figur 6 jämförs 
uppmätta hastigheter på gårdsgatan med uppmätta hastigheter på gågatan. 

Värdena gäller bilar som inte gjort uppehåll för ärende eller motsvarande. 
Medianen anger den hastighet som 50 % av bilarna underskred (eller överskred). 
90-percentilen anger den hastighet som 90 % av bilarna underskred (eller 10 % 
överskred). 

Bilarnas ("genomfartbilarnas") genomsnittliga hastighet (medianhastigheten) 
var 17,5 km/h på de två mätsträckorna sammantagna. Den var lägre, 16 km/h, på 
sträckan mellan Fredsgatan och Köpmangatan och högre, 19 km/h, på sträckan 
mellan Djulögatan och Fredsgatan. Se tabell 7. 
 
Tabell 7 Personbilarnas hastigheter längs Drottninggatan – gårdsgatudelen –
Mätning augusti 2001.  
 Medianen 90-percentilen 
Sträckan mellan Djulögatan och 
Fredsgatan 

 19 km/h  26 km/h 

Sträckan mellan Fredsgatan och 
Köpmangatan 

 16 km/h  23 km/h 

Totalt (sträckorna sammanslagna)  17,5 km/h  24,5 km/h 
 
Av bilarna körde 10 % fortare än 24,5 km/h. På sträckan mellan Djulögatan och 
Fredsgatan var motsvarande hastighetsvärde 26 km/h och på sträckan mellan 
Fredsgatan och Köpmangatan 23 km/h. 

Cirka 2 % av bilarna körde 10 km/h eller långsammare. Det gällde både på 
sträckan mellan Djulögatan och Fredsgatan och på sträckan mellan Fredsgatan 
och Köpmangatan. 
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Av bilarna körde 1 % fortare än 30 km/h. Den högsta hastigheten som 
uppmättes var 41,7 km/h. Den uppmättes på sträckan mellan Fredsgatan och 
Köpmangatan. Exklusive detta extremvärde låg de högsta hastigheterna på  
32–34 km/h. 

På gågatan var bilarnas medelhastighet (medianvärde) 15,2 km/h. Det var drygt 
2 km/h lägre än vad som uppmättes på gårdsgatan. Hastigheten som svarade mot 
90:e percentilen (det värde som underskreds av 90 % av bilarna eller överskreds 
av 10 %) var 22 km/h, vilket också var drygt 2 km/h lägre än vad som uppmättes 
på gårdsgatan. Se figur 6. 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Gågatan, augusti år 2002
Gårdsgatan, augusti år 2001

Kilometer per timma

15,2 17,5 22,0 24,5

Medianhastighet

90-percentilhastighet

 
Figur 6 Bilarnas hastigheter längs gårdsgatan och gågatan. Kumulativ 
fördelning: Mätning augusti år 2001 och augusti år 2002.  
Fördelningen visar hur många procent av bilarna som framfördes med hastigheter 
understigande ett visst värde (eller överstigande samma värde om man ser till 
komplementet). Värdena gäller bilar som inte gjorde uppehåll för ärende eller 
motsvarande. Resultat från VTIs mätning augusti 2001 (n = 300) och 2002  
(n = 93). 
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3.3.2 Hastigheten i korsningen mellan Drottninggatan och 

Fredsgatan 
Hastigheten registrerades för de bilar som passerade över Drottninggatan i 
korsningen med Fredsgatan. Det gjordes över en uppmätt sträcka om 8 meter. 
Hastigheten uppmättes enbart för sådana fordon som passerade då gång- eller 
cykeltrafikanter inte fanns i en omedelbar närhet. Gårdsgatan innefattade också 
korsningen med Fredsgatan, vilket inte gågatan gjorde. I detta fall gällde 
lågfartsskylt (med max 30 km/h) för trafiken på Fredsgatan. Korsningen var 
upphöjd till trottoarnivå. Resultatet visar lägre hastigheter då gatan var gågata 
jämfört med situationen då den var gårdsgata. Medelhastigheten (medianen) var 
2 km/h lägre och 90-percentilen drygt 3 km/h lägre. 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

0 5 10 15 20 25

Augusti år 2002

Augusti år 2001

Kilometer per timma

90-percentilhastigheten
Medianhastigheten

11,3 13,3 14,9 18,1

 
Figur 7 "Fria" bilars hastigheter över Drottninggatan i korsningen med 
Fredsgatan vid mätningen augusti 2001 och augusti 2002 (n = ca 200 per mät-
tillfälle). Med fri bil menas här bil som passerade korsningen då gående eller 
cyklist inte fanns i närheten. 
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