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Förord 
Detta VTI notat är en beteendestudie på uppdrag av Katrineholms kommun. 
Studien behandlar attitydförändringar i samband med genomförda trafikåtgärder 
på två platser i Katrineholm. Projektledare vid VTI har varit Sonja Forward. Inger 
Forsberg, VTI, och Susanne Gustafsson, VTI, har genomfört intervjuer på de båda 
platserna. 
 
Linköping maj 2004. 
 
 
 
Sonja Forward 
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1 Bakgrund 
Katrineholms kommun gav Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) i 
Linköping uppdraget att undersöka acceptansen hos befolkningen i Katrineholm 
för två genomförda trafikåtgärder som gjordes på Storgatan respektive två 
korsningar i nära anslutning till Drottninggatan i centrala Katrineholm. De båda 
områdena trafikerades före åtgärden av mycket tung trafik, bilar med höga 
hastigheter och en stor mängd fotgängare och cyklister. Huvudsyftet med 
åtgärderna var att skapa en säkrare miljö för framförallt de oskyddade 
trafikanterna.  

Åtgärderna bestod av förhöjda korsningar, avsmalningar och att en gårdsgata 
skyltades om till en gågata. Detta resulterade bl.a. i att flödet av bilar minskade 
drastiskt och att bilarnas hastighet minskade.  

Syftet med föreliggande uppdrag var att ta reda på allmänhetens inställning till 
dessa åtgärder.  
 
1.1 Storgatan 
Undersökningen avsåg ett avsnitt av Storgatan som är i anslutning till centrum. 
Det berörda avsnittet på Storgatan är mellan Tingshusgatan och Bievägen 
inklusive dessa två korsningar. I en studie som kartlagt området under maj månad 
2000 fann man att i genomsnitt, per timme, passerade 493 fordon, 208 gående och 
136 cyklister. Samma studie fann också att bilarnas medelhastighet i korsningarna 
Storgatan/Tingshusgatan och Storgatan/Bievägen låg på något över 30 km/h och 
på Storgatan var hastigheten omkring 45 km/h (Thulin, m.fl., 2002). 

Tunga fordon använde också gatan som genvägsalternativ. Gatan ligger i nära 
anslutning till järnvägsstationen och resecentrum vilket förklarar det höga antalet 
oskyddade trafikanter. Det är också många gående och cyklister som korsar gatan 
på väg till och från centrum. 
 

 
Figur 1  Bilden visar avsnittet på Storgatan före åtgärd. 
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De åtgärder som vidtogs var att förhöja de två korsningarna Storgatan/-
Tingshusgatan och Storgatan/Bievägen. Gatans tidigare bredd, vilken var cirka 
12 meter, smalnades av till 7,5 meter. Effekten av avsmalningen förstärktes 
genom att lägga smågatsten i körfälten och storgatsten emellan och utanför 
körfälten. I korsningarna lades också olika slag av gatsten. 
 

 
Figur 2  Bilden visar Storgatan efter åtgärd (observera att bilden är i motsatt 
riktning mot figur 1). 
 
Resultatet visade att fordonstrafiken minskade med 6 % (från 493 till 461). Den 
tunga trafiken svarade för den största minskningen, från 22 till 10 fordon per 
timme. Upphöjningar fick till följd att hastigheten sjönk med 20 km/h till en nivå 
runt 17 km/h och detta gällde totalt en sträcka om 600 meter. På den övriga 
sträckan sjönk hastigheten med cirka 5 km/h till 40 km/h (Thulin, m.fl., 2002).  
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1.2 Drottninggatan 
Beträffande Drottninggatan är undersökningen baserad på området mellan 
Drottninggatan/Djulögatan och Drottninggatan/Fredsgatan. Innan åtgärden var 
sträckan utformad som en s.k. gårdsgata, vilket innebär att både oskyddade 
trafikanter och personbilar får disponera gatuutrymmet, men att bilisterna gör det 
på de gåendes villkor. I en studie som kartlagt området under augusti månad 2001 
fann man att i genomsnitt passerade 55 bilar, 112 cyklister och 207 gående 
sträckan per timme. Samma studie fann också att bilarnas medelhastighet låg på 
något över 19 km/h och att 10 % körde fortare än 26 km/h (Thulin & Obrenovic, 
2002).  
 
 

 
Figur 3  Bilden visar Drottninggatan före åtgärd. 
 
Åtgärden innebar att gårdsgatan ändrades till en gågata. All fordonstrafik var 
därmed förbjuden bortsett från viss trafik som fått dispens. Gatuserveringar 
placerades vid båda sträckorna vilka i kombination med parkeringarna på båda 
sidor även skulle ha en hastighetsdämpande effekt. Thulin och Obrenovic (2002) 
fann att både antalet bilar och gående minskade. Antal bilar minskade till 14 per 
timme och gående till 185 per timme dvs. 11 % lägre. Medelhastigheten sjönk till 
något över 15 km/h 2. 
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Figur 4  Bilden visar Drottninggatan efter åtgärd. 
 

 
2 Metod 
Studien genomfördes genom att intervjua personer som passerade Storgatan och 
Drottninggatan. Intervjun bestod i att besvara frågor i en fastställd enkät, se bilaga 
1. Intervjuerna genomfördes under april månad 2003 och målet var att få totalt 
100 svar på varje plats. 
 
2.1 Urval 
Urvalet av personer, som ombads besvara enkäten gjordes på plats. För att få en så 
stor spridning som möjligt gjordes ett slumpvis visuellt urval av de personer som 
passerade området. Urvalet bestod i att försöka få en så jämn könsfördelning som 
möjligt samt spridning i åldrar. 
 
2.2 Genomförande 
Intervjuerna utfördes av två anställda från VTI samt två anställda från 
Katrineholms kommun. Intervjuaren gav en kort presentation av projektet. Den 
som intervjuades fick frågan om de kände till området och om de hade vetskap om 
hur platsen sett ut före förändringen. Om så var fallet kunde intervjun fortsätta i 
annat fall avslutades intervjun. Vissa av frågorna som ställdes var kopplade till en 
skala som visades upp. Skalan bestod av två motpoler 1–7 där 1 stod för 
Instämmer helt och 7 stod för Tar helt avstånd. Personen ifråga fick peka ut var på 
skalan dennes svar befann sig.  
 
2.3 Analysmetod 
Svaren från intervjuundersökningen lagrades i en databas. Statistiska analyser har 
gjorts i programmet SPSS.  
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3 Resultat  
I denna redovisning presenteras resultaten från Storgatan och Drottninggatan 
separat, därefter görs en jämförelse mellan de båda platserna och slutligen 
presenteras resultaten av de generella trafikfrågorna.  
 
3.1 Resultat – Storgatan 
Resultaten från samtliga deltagare presenteras först, därefter följer en redovisning 
av skillnaden mellan de som ofta färdades med bil eller till fots i området.  

Enkäten besvarades av 101 personer som kände till hur platsen sett ut före 
förändringen (48 % kvinnor och 52 % män). Medelåldern var 44 år. Den yngsta 
var 17 år och den äldsta 89 år. För kvinnor var medelåldern 41 år och för män 
47 år. Åttiosju procent angav att Katrineholm var deras hemkommun medan 13 % 
hade någon annan hemkommun. 

På frågan om innehav av körkort för bil svarade 81 % att de har körkort, 86 % 
av männen och 76 % av kvinnorna. Totalt uppgav 19 % att de inte hade körkort; 
14 % av männen och 24 % av kvinnorna. Endast ett fåtal av de tillfrågade var 
yrkeschaufförer, totalt 6 %.  

Sextiotvå procent uppgav att de har tillgång till bil och att de själva var den 
som huvudsakligen använde bilen, medan 37 % svarade att de inte har tillgång till 
bil och/eller inte är den som huvudsakligen använder bilen. Bland kvinnorna 
uppgav 45 % att det är dem själva som huvudsakligen använder bilen medan 
motsvarande siffra för männen var 82 %.  
 

Tabell 3.1  Områdets karaktär före åtgärden. 

Fråga Medelvärde Instämmer helt (1–2) 
% 

Snabb biltrafik 2,5 58 
Mycket tung trafik 2,5 55 
Många fotgängare 2,5 62 
Många barn och ungdomar 2,6 55 
Trafikmiljön riskabel för oskyddade trafikanter 2,5 62 
1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Som framgår av tabell 1 trafikerades området före åtgärden av en stor mängd 
snabb biltrafik och tung trafik. Dessutom vistades många barn och ungdomar och 
fotgängare i området. Trafikmiljön var därmed riskabel för oskyddade trafikanter. 
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Tabell 3.2  Generell förändring i trafikmiljön efter åtgärden – områdets karaktär. 

Fråga Medelvärde 
Instämmer helt (1–2) 

% 
Mindre trafik 4,4 24 
Attraktivare 3,5 50 
Gångtrafikanter har ökat 4,1 19 
Cyklister har ökat 4,1 17 
Hastigheten sänkts 2,0 78 
Ökad säkerhet för fotgängare 1,7 83 
Mer angenämt område för fotgängare 2,4 68 
Mindre angenäm väg för bilister 2,9 55 
Den var helt onödig 5,0 22 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Tabell 3.2 visar resultaten efter förändringen i trafiksituationen. Resultaten visar 
tydligt att det skett en stor förbättring för oskyddade trafikanter. Området blev 
både attraktivare och säkrare. Upphöjningarna medförde att hastigheten i området 
sänktes betydligt. Ingen förändring skedde beträffande antalet gångtrafikanter och 
cyklister i området efter åtgärden. Fler än hälften av alla upplevde att området 
blev mindre angenämt för bilisterna. En trolig orsak kan vara ovanan att passera 
upphöjningarna i rätt hastighet. Många ansåg också att det var en helt nödvändig 
åtgärd. 
 

Tabell 3.3  Betyg på trafikmiljön före och efter åtgärden. 

Fråga 
Medelvärde 
 

Högsta betyg 
(6–7) 

Lägsta betyg 
(1–2) 

Betyg före åtgärden 3,2 7,0 % 36,6 % 
Betyg efter åtgärden 5,0 49,5 % 13,9 % 

1=lägsta betyg 7=högsta betyg 
 
Tabell 3.3 visar att betyget innan åtgärden var mycket lågt. Efter åtgärden höjdes 
betyget kraftigt och endast 14 % utdelade det lägsta betyget, medan hälften gav 
det högsta betyget mot tidigare bara 7 %. 
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En jämförelse mellan personer som ofta gick i området med dem som ofta körde 
bil 
Ytterligare analyser gjordes där deltagarna delades in i två olika grupper. Grupp 1 
var personer som svarat att de ofta promenerade i området (n=74) och grupp 2 
hade ofta kört bil i området (n=59). Tabell 3.4 visar deras attityd till området efter 
åtgärden.  
 

Tabell 3.4  Attityd till området efter åtgärd: Medelvärden. 

Fråga Fotgängare Bilister 
Mindre trafik 4,5 4,6 
Attraktivare 3,0 3,7 
Gångtrafikanter har ökat 4,0 4,2 
Cyklister har ökat 4,1 3,9 
Hastigheten sänkts 2,1 2,0 
Ökad säkerhet för fotgängare 1,8 1,7 
Mer angenämt område för fotgängare 2,3 2,4 
Mindre angenäm väg för bilister 3,2 2,9 
Den var helt onödig 5,2 4,6 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd 
 
Av tabell 3.4 kan utläsas att fotgängarna i högre grad ansåg att området blivit 
attraktivare och att åtgärden inte var onödig. Bilisterna ansåg i högre grad att 
området blivit mindre angenämt för dem. I övrigt var deras åsikter om åtgärden 
ganska lika. 
 

Tabell 3.5  Betyg efter åtgärden: Medelvärden. 

Fråga  Fotgängare Bilister 
Betyg efter åtgärden 5,2 4,8 

1=lägsta betyg 7=högsta betyg 
 
Fotgängarna gav ett något högre betyg jämfört med bilisterna – se tabell 3.5. Åtta 
procent av fotgängarna och 17 % av bilisterna gav det lägsta betyget vilket var en 
1:a eller 2:a. 
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3.2 Resultat – Drottninggatan 
I denna redovisning presenteras först resultaten från samtliga deltagare. För att 
kunna utläsa eventuella skillnader delades även de svarande in i två olika grupper 
beroende på om de färdades med bil eller till fots i området.  

Enkäten besvarades av 100 personer, hälften kvinnor och hälften män. Den 
totala medelåldern låg på 42 år och den var lika för både kvinnor och män. Den 
yngsta var 17 år och den äldsta var 86 år. Den stora majoriteten, 97 % angav att de 
hade Katrineholm som hemkommun medan 3 % uppgav att de hade en annan 
hemkommun. 

På frågan om innehav av körkort för bil, svarade totalt 79 % att de hade 
körkort, 70 % av kvinnorna och 88 % av männen. Fyrtioåtta procent av kvinnorna 
och 80 % av männen uppgav att de hade tillgång till bil och att det i huvudsak var 
de själva som använde denna. Av samtliga svarande var det sju av männen som 
var yrkeschaufförer och ingen av kvinnorna. 
 
Tabell 3.6  Områdets karaktär före åtgärden. 

Fråga Medelvärde 
Instämmer helt (1–2) 

% 
Snabb biltrafik 3,0 46 
Mycket tung trafik 4,2 16 
Många fotgängare 2,4 62 
Många barn och ungdomar 2,0 75 
Trafikmiljön riskabel för oskyddade trafikanter 2,2 72 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd. 
 
Som framgår av tabell 3.6 fanns det före åtgärden många fotgängare, bl.a. barn 
och ungdomar i området och trafikmiljön ansågs vara riskabel för trafikanter. 
 

Tabell 3.7  Generell förändring i trafikmiljön efter åtgärden – områdets karaktär. 

Fråga Medelvärde 
Instämmer helt (1–2) 

% 
Mindre trafik 5,0 11 
Attraktivare 3,9 35 
Gångtrafikanter har ökat 4,8 22 
Cyklister har ökat 4,3 30 
Hastigheten sänkts 1,5 67 
Mer angenämt område för fotgängare 2,1 75 
Ökad säkerhet för fotgängare 2,0 78 
Mindre angenäm väg för bilister 2,9 54 
Den var helt onödig 5,0 23 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd. 
 
Tabell 3.7 visar att flertalet instämde med att hastigheten sänkts, att området blivit 
angenämare för fotgängare och att säkerheten för samma grupp hade ökat. Detta 
kan inte ha berott på att trafiken minskat eftersom de flesta ansåg att denna var 
kvar på samma nivå som tidigare. En relativt stor andel ansåg att det blivit mindre 



VTI notat 39-2004 13 

angenämt för bilister. Trots detta var den generella uppfattningen positiv och de 
flesta ansåg att åtgärden var nödvändig.  
 

Tabell 3.8  Betyg på trafikmiljön före och efter åtgärden. 

Fråga Medelvärde
Högsta betyg

(6–7) 
Lägsta betyg 

(1–2) 
Betyg före åtgärden 3,0 4 % 36 % 
Betyg efter åtgärden 5,3 57 % 9 % 

1=lägsta betyg 7=högsta betyg. 
 
De tillfrågade fick betygsätta vägens utformning före och efter åtgärden. Som 
framgår av tabell 3.8 gavs ett mycket lågt betyg före åtgärden. Bara 4 % gav 
högsta betyg och mer än en tredjedel (36 %) gav lägsta betyg. Efter åtgärden 
höjdes betyget avsevärt och det var endast 9 % som gav det lägsta betyget, medan 
nästan sex av tio (57 %) gav högsta betyg. 
 
En jämförelse mellan personer som ofta gick i området med dem som ofta körde 
bil 
Ytterligare analyser gjordes där deltagarna delades in i två olika grupper. Grupp 1 
var personer som svarat att de ofta promenerade i området (n=82) och grupp 2 
hade ofta kört bil i området (n=57). Tabell 9 visar deras attityd till området efter 
åtgärden. 

 
Tabell 3.9  Attityd till området efter åtgärd: Medelvärden. 
Fråga Fotgängare Bilister 
Mindre trafik 5,1 5,1 
Attraktivare 3,8 3,9 
Gångtrafikanter har ökat 4,6 5,0 
Cyklister har ökat 4,2 4,3 
Hastigheten sänkts 1,6 1,5 
Mer angenämt område för fotgängare 2,3 2,0 
Ökad säkerhet för fotgängare 2,0 1,8 
Mindre angenäm väg för bilister 3,0 3,0 
Den var helt onödig 5,0 5,0 

1=instämmer helt; 7=tar helt avstånd. 
 
Av tabell 3.9 kan utläsas att fotgängare och bilister hade liknande uppfattningar 
beträffande att åtgärden bidragit till mindre trafik, ett attraktivare område, att 
hastigheten sänkts och att området blivit mindre angenäm för bilister men mer 
angenäm för fotgängare. Däremot instämmer fotgängarna i högre grad än 
bilisterna i påståendet att gångtrafikanterna har ökat.  

 
Tabell 3.10  Betyg efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga  Fotgängare Bilister 
Betyg efter åtgärden 5,3 5,4 

1=lägsta betyg 7=högsta betyg. 
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Både fotgängare (10 % lägsta betyg och 59 % högsta betyg) och bilister (12 % 
lägsta betyg och 65 % högsta betyg) gav ett högt betyg efter åtgärden, se tabell 
3.10. 
 
3.3 Resultat – En Jämförelse mellan Storgatan och 

Drottninggatan 
Deltagarnas svar jämfördes för att se om attityden till åtgärden var beroende av 
om det handlade om Storgatan eller Drottninggatan? Svaren har även 
signifikantstestats och resultatet betecknas som signifikant om nivån är minst 
99 % (p<.01). Denna signifikansnivå har valts eftersom det var relativt få 
deltagare som ingick i studien, vilket motiverar en något ”strängare” gräns än den 
mer traditionella nivån på 95 %. Den test som använts är t-test. 
 
Tabell 3.11  Signifikanta skillnader i attityder innan åtgärd: Medelvärden. 
Fråga Storgatan Drottninggatan p 
Snabb biltrafik 2,5 3,0 ns 
Mycket tung trafik 2,5 4,3 *** 
Många fotgängare 2,5 2,4 ns  
Många barn och ungdomar 2,6 2,0 ** 
Trafikmiljön riskabel för oskyddade trafikanter 2,5 2,2 ns  

1=instämmer helt 7=tar helt avstånd; ns=icke signifikant; **=p<.01; ***=p<.001. 
 
Tabell 3.11 visar att det fanns en viss skillnad i bedömningen beträffande trafiken 
och antalet barn och ungdomar i området. Resultatet kan anses som ganska 
naturligt eftersom platserna har olika karaktär. Drottninggatan var en gårdsgata 
som hade mindre tung trafik och därför också fler barn och ungdomar. Det var 
ungefär lika många fotgängare på båda platserna och risken bedömdes lika 
riskabel för oskyddade trafikanter. 
 
Tabell 3.12  Signifikanta skillnader i attityder efter åtgärd: Medelvärden. 
Fråga Storgatan Drottninggatan p 
Mindre trafik 4,4 5,0 ns 
Attraktivare 3,5 3,9 ns 
Gångtrafikanter har ökat 4,1 4,8 *** 
Cyklister har ökat 4,1 4,3 *** 
Hastigheten sänkts 2,0 1,5 ** 
Mer angenämt område för fotgängare 2,4 2,1 ns 
Ökad säkerhet för fotgängare 1,7 2,0 ns 
Mindre angenäm väg för bilister 2,9 2,9 ns 
Den var helt onödig 5,0 5,0 ns 

1=instämmer helt 7=tar helt avstånd; ns=icke signifikant; **=p<.01; ***=p<.001. 
 
Tabell 3.12 visar att hastigheten hade sänkts mer på Drottninggatan än på 
Storgatan. Däremot hade antalet cyklister och gångtrafikanter ökat mer på 
Storgatan.  
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Tabell 3.13  Betyg efter åtgärden: Medelvärden. 
Fråga  Storgatan Drottninggatan p 
Betyg efter åtgärden 5,0 5,3 ns 

1=lägsta betyg 7=högsta betyg; ns=icke signifikant. 
 
Tabell 3.13 visar att betyget var väldigt lika oavsett sträcka. 
 
3.4 Resultat – Generella trafikfrågor 
Vissa frågor som ställdes i enkäten syftade till att undersöka den generella åsikten 
bland deltagarna om några trafikfrågor. Resultaten från de generella trafikfrågorna 
gäller båda trafikavsnitten. 

På frågan om man ansåg att hastigheter över 30 km/h är ett problem för 
oskyddade trafikanter svarade 60 % att de instämmer med det. 

För att bäst få ned hastigheterna har givits förslag på åtgärder såsom skyltar, 
gupp, avsmalningar, rondell och annat, som kan vidtas. En rangordning mellan  
1–5 för de olika åtgärderna fick anges. 
 
Tabell 3.14  Rangordning 1–5 för att bäst få ned hastigheterna. 
Fråga Medelvärde 1 2 3 4 5 
Gupp 1,94 48 % 22 % 20 % 7 % 3 % 
Rondell 2,27 25 % 35 % 30 % 9 % 1 % 
Avsmalningar 2,36 22 % 36 % 30 % 8 % 4 % 
Skyltar 3,58 7 % 6 % 15 % 65 % 7 % 
Annat 4,43 7 % 2 % 5 % 13 % 73 % 

1=högsta; 5=lägsta. 
 
Tabell 3.14 visar hur man rangordnat alternativen mellan 1–5 på allmänhetens 
förslag till generella åtgärder för att bäst få ned hastigheter. Gupp är det som de 
flesta av de intervjuade rangordnat som bästa metod (n=118). Som nummer två i 
rangordningen kommer avsmalningar (n=117) följt av rondell (n=113). 

Beträffande kategorin ”Annat” är det många som har kommentarer om gupp, 
och guppens utförande trots att gupp som kategori rangordnats högt. Resultatet 
kan ses som något förvånande och motsägelsefullt eftersom gupp rangordnats 
högst, men ändå får många negativa kommentarer.  

Exempel på negativa kommentarer om gupp: 
 

• för höga gupp 
• gupp inte bra för låga bilar 
• guppen onödigt höga 
• guppen mjukare 
• skyltning vid gupp 
• belysningen dålig vid gupp 
• mindre antal vägbulor där stadsbussar har trafik 
• är emot väggupp 
• sämre för lastbilar med gupp 
• räcker med gupp vid övergångsställe 
• tänk på miljön – alla start och stopp 
• försämring för utryckningsfordon 
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Exempel på positiva kommentarer: 
 

• ännu större gupp så att folk verkligen saktar ner 
• bygg ett gupp på Bivägen i höjd med Konsum 

 
Det finns även förslag till andra hastighetssänkande åtgärder istället för gupp, t.ex. 
att sänka hastighetsgränsen till 30 km/h i hela tätorten, införa kamera- och/eller 
polisövervakning, hastighetskontroller m.m. 
 
Tabell 3.15  Generella trafikfrågor. 

Fråga 

Medel-
värden 

Instämmer 
helt (1–2) 

% 
Centrum hastighetsregleras till 30 km/h 2,3 70 
Bostadsområden hastighetsregleras till 30 km/h 2,6 63 
Bilist lämna företräde för fotgängare trots väntetid 1,6 87 

1=instämmer helt 7=tar helt avstånd. 
 
Tabell 3.15 visar att en majoritet av deltagarna instämmer med att både centrum 
och bostadsområden borde hastighetsregleras till 30 km/h och ännu fler instämmer 
med rimligheten i att som bilist lämna företräde för fotgängare trots väntan. 
 
Tabell 3.16 Rangordning 1–4 – Vem tycker du ska se till att oskyddade trafikanter 
kan röra sig säkert i trafiken? 
Fråga Medelvärde 1 2 3 4 
Bilisterna 1,6 56,5 % 32 % 10,5 % 0,5 % 
Väghållaren/kommunen 1,8 41 % 37 % 19 % 3 % 
Polis 2,8 6 % 21 % 60 % 13 % 

1=högsta; 4=lägsta. 
 
Tabell 3.16 visar hur man rangordnat de tre alternativen gällande vem som ska se 
till att oskyddade trafikanter kan röra sig fritt i trafiken. Den högsta rangord-
ningen, siffran 1, har givits för bilisterna, därefter följer väghållare/kommun. 
Polisen har rangordnats först på tredje plats.  

En generell fråga som ställdes till dem som intervjuades både på Storgatan och 
Drottninggatan var om man ansåg att Djulögatan skulle stängas av för biltrafik vid 
Stadsparken. En dryg tredjedel, 35 % (n=66) svarade ja, medan 65 % (n=125) inte 
ansåg det. 
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4 Sammanfattning och slutsatser 
På uppdrag av Katrineholms kommun undersöktes acceptansen hos allmänheten 
för förändringar i gatumiljön på två ställen i Katrineholms centrala delar. Den ena 
platsen var på Storgatan vilken kan beskrivas som en huvudgata. Det andra 
området var i nära anslutning till Drottninggatan, ett område som tidigare varit en 
s.k. gårdsgata. 

I området som ansluter till Storgatan förhöjdes korsningarna och vägen 
smalnades av. Effekten av avsmalningen förstärktes genom att man la ut olika 
typer av gatsten. Det andra områdets gårdsgata skyltades om till en gågata. 

Syftet med föreliggande studie var att undersöka olika trafikantgruppers 
acceptans för vidtagna åtgärder. Frågor om trafikmiljön i det aktuella området fick 
besvaras av100 personer per plats, både före och efter förändringen. På Storgatan 
visade resultaten att de tillfrågade anser att hastigheten har sänkts, området har 
blivit mer angenämt och säkrare för fotgängare. Före åtgärden gav 7 % av de 
tillfrågade området högsta betyg. Efter åtgärden var motsvarande siffra 50 %.  

Gällande åtgärden på Drottninggatan uppger de tillfrågade att hastigheten har 
sänkts och området har blivit mer angenämt och säkrare for fotgängare. Före 
åtgärden gav enbart 4 % av de tillfrågade området högsta betyg, men efter 
åtgärden gav 57 % högsta betyg.  

I båda områdena var synen hos fotgängare snarlik synen hos bilister. De 
tillfrågade ansåg dessutom att väggupp är det effektivaste sättet att få ned 
hastigheten, följt av avsmalningar och rondeller.  

I båda grupper tillfrågade ansågs att det i första hand är bilisterna som ska se 
till att oskyddade trafikanter kan röra sig säkert i trafiken, följt av 
väghållaren/kommunen och polisen.  

Resultaten visar tydligt att de åtgärder som vidtagits har påverkat trafikmiljön 
på ett positivt sätt med sänkta hastigheter och en säkrare miljö. De tillfrågade är i 
allmänhet mycket nöjda med insatsen och ger den mycket gott betyg. Således 
måste dessa förändringar anses vara mycket lyckade.  
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Enkät 
 
Först några frågor om dig själv... 

 
Kryssa i rutorna och fyll i informationen på de streckade linjerna.  
 

 
 

 

 

 

 

 
7. Försök beskriva trafikmiljön så som den var förut, innan åtgärden 

 

För snabb biltrafik:  
Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

 
Mycket tung trafik (lastbilar/bussar): 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

Stor andel fotgängare: 

 Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

Många barn och ungdomar: 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

1. Kön?   ! Kvinna ! Man 

2. Födelseår?  _________ år 

4. Körkort för bil?  ! Ja  ! Nej 
 

6. Om du har tillgång till bil är det då du som huvudsakligen använder denna? 
 

              ! Ja 
! Nej 

5. Är du yrkeschaufför? ! Ja ! Nej 

3. Hemkommun? ! Katrineholm ! Annan, ange vilken kommun: 
  



Bilaga 1 
Sid 2 (5) 

 VTI notat 39-2004 

Trafikmiljön var riskabel för oskyddade trafikanter: 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

 
 
8. Vilken förändring i trafiksituationen har åtgärden lett till? 

 
Vägen har blivit mindre trafikerad  

 
Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

 
Trafikavsnittet är attraktivare än förut 

 
Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

 
Andelen gångtrafikanter har ökat  

 
Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

 
Andelen cyklister har ökat 

 
Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

 
Hastigheten har sänkts  

 
Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

Den har skapat ett mera angenämt område att vistas i för fotgängare 
 

 Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

 
Den har ökat säkerheten för fotgängare 
 

 Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 

 
Vägen har blivit mindre angenäm att färdas på för bilister 
 
 Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
 

Den var helt onödig  
Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
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9. Försök betygsätta vägens utformning. 
      Markera en siffra mellan ett och sju, där sju är det högsta betyget och ett det lägsta. 
 
 
Före åtgärden 1       2       3       4       5       6       7 

 
Efter åtgärden 1       2       3       4       5       6       7 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. De senaste två månaderna hur ofta har du promenerat eller kört bil på denna 
sträcka?  
 
 Tre gånger Ungefär en  Ungefär två Ungefär en Mindre Inte alls
 eller mer till två till tre gång per än en  
 per vecka gånger gånger i månad gång i 
  i veckan i månaden  månaden 
 
Promenerat ! ! ! !   ! ! 
Kört bil ! ! ! ! ! ! 
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Till sist några generella trafikfrågor. 
 

11. Anser du att hastigheter över 30 km/tim är ett problem för oskyddade trafikanter? 
 
 ! Ja ! Nej  Gå till fråga 14 
 
12. Hur kan man bäst få ned hastigheterna? Rangordna från 1-5 
 
! Skyltar 
! Gupp 
! Avsmalningar 
! rondell 
! Annat 

 i sådana fall vilket: 
 

 
13. Centrum borde hastighetsregleras till 30 km/tim 
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
14 Bostadsområden borde hastighetsregleras till 30 km/tim 
 
  Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 
 
15. Det är rimligt för dig som bilist att lämna företräde för fotgängare trots att du får vänta  
 

Instämmer helt:_1_:_2_:_3_:_4_:_5_:_6_:_7_: Tar helt avstånd 
 

16. Vem tycker Du ska se till att oskyddade trafikanter kan röra sig säkert i trafiken? Rangordna 
från 1 – 4. 
 
 # väghållaren,  kommunen   # bilisterna  # polis   # annan   
 
 Vilken eller vilka? ___________________________________________________ 
 
17. Anser du att Djulögatan skall stängas av för biltrafik vid Stadsparken? 
 
 ! Ja ! Nej  
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18 Övriga kommentarer  
 
..................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................
 
..................................................................................................................................................

 
 

 

Hjärtligt tack för din medverkan! 
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