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– Former för och innehåll i lokala transportstrategier som en integrerad del av den kommunala 

översiktsplaneringen 
– Acceptansproblematiken, kunskap om hur individer vill att trafiksystemen ska utformas i städer 
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Förord 
I denna publikation avrapporteras projektet ”Hastighetsdämpande åtgärder i tätort 
som en komponent i integrerad stadsplanering – En litteraturstudie”. Projektet har 
finansierats av Vägverket med Hans Wahlström som kontaktperson. Vi vill tacka 
Mattias Haraldsson, Lennart Folkeson och Sven Dahlstedt, samtliga VTI, för 
synpunkter och kommentarer på den version av rapporten som arbetades fram före 
årsskiftet 2002/2003 och Anita Carlsson, VTI, för slutredigeringen av rapporten. 
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Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad stadsplanering 
– En litteraturstudie 
 
av Tomas Svensson och Ragnar Hedström 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95 Linköping 

 
 

Sammanfattning 
 
Hastighetsdämpande åtgärder eller ”traffic calming” används främst för att 
hantera negativa effekter av biltrafik i tätorter. Åtgärderna syftar till att öka 
säkerheten för oskyddade trafikanter i stadstrafiken, men de har också blivit 
en del av mer sammanhållna strategier för att förbättra trafik- och 
stadsmiljöer.  

Åtgärderna är inte utan möjliga negativa konsekvenser för kollektivtrafik 
och räddningstjänst, för miljön och för acceptans och preferenser samt för 
detaljhandel och innerstäders attraktivitet. 

Sammanställning av litteratur inom området visar att dessa ”konflikter” 
kan hanteras och att hastighetsdämpande åtgärder kan användas för att 
förbättra kollektivtrafikens förutsättningar, reducera avgasutsläpp och 
buller, tillmötesgå majoriteten av stadsinvånarnas efterfrågan på trafik-
systemets utformning samt öka omsättningen i innerstädernas detaljhandel.  

Detta förutsätter att hastighetsdämpande åtgärder är en del av en 
integrerad stads- och trafikplanering, baserad på en tydlig vision för hur 
tätortstrafik bör vara utformad. Hur detta ser ut i Sverige och vilka statliga 
reformer som genomförts för att påverka den lokala planeringen i Frankrike 
och Storbritannien visas i rapporten. Dessutom förs en diskussion av 
förhållandena i några europeiska ”framgångsstäder”. 

Fortsatt forskning bör finna metoder för hur undersökningar av 
miljökonsekvenser ska kunna sorteras, jämföras och rangordnas; det är 
svårt att jämföra resultat, vilket i sin tur bidrar till att kunskapsläget inom 
området är oklart.  

Vidare bör en lokal planering eftersträvas, där trafiken och trans-
portsystemets utformning blir en integrerad del av den övriga planeringen. 
Planeringen bör bland annat baseras på analyser av vilken utformning av 
stadens transportsystem som egentligen efterfrågas av dem som bor i staden. 
 
Fler och fler kommuner i Sverige använder sig av olika former av hastighets-
dämpande åtgärder i sina tätorter, i första hand för att åstadkomma säkrare 
trafikmiljöer och förbättra transportsystemets funktionssätt. De exempel som 
beskrivs i bl.a. ”Lugna gatan!” (handbok utgiven av Svenska Kommunförbundet 
som beskriver en planeringsprocess för förnyelse av blandtrafikgator i städer 
genom fysiska åtgärder i gatumiljön), dvs. olika former av ”traffic calming” där 
huvuddelen av åtgärderna består av fysiska konstruktioner för avgränsade väg- 
och gatuavsnitt, får en ökad spridning och tillämpning. Det som kännetecknar 
införandet av hastighetsdämpande åtgärder i svenska städer och tätorter är 
projektfokusering. Åtgärderna används steg för steg i olika projekt i trafikmiljöer 
där behoven upplevs som mest akuta. Det finns ännu så länge få exempel i 
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Sverige där hastighetsdämpande åtgärder har lyfts upp på en strategisk nivå och 
blivit en del av en sammanhållen lokal planering, i första hand översiktsplanering 
eller fördjupad översiktsplanering, för hur bebyggelse, trafik och annan 
markanvändning ska samverka för att skapa säkra och effektiva transportsystem i 
svenska städer. 

I rapporten sammanställs och bearbetas svensk och internationell litteratur 
inom de problemområden som kan definieras som kritiska i den meningen att 
ökad kunskap krävs för att hastighetsdämpande åtgärder i svenska städer och 
tätorter ska kunna bli en central komponent i den lokala trafik- och 
bebyggelseplaneringen. De områden som är föremål för diskussion och 
kunskapssammanställning är följande: 

 
– Former för och innehåll i lokala transportstrategier som en integrerad del av 

den kommunala översiktsplaneringen. 
– Acceptansproblematiken, kunskap om hur individer vill att trafiksystemen ska 

utformas i städer och tätorter med fokus på hastighetsdämpande åtgärder. 
– Konsekvenser av hastighetsdämpande åtgärder för detaljhandel och annan 

kommersiell verksamhet i innerstäder samt innerstäders attraktionskraft 
generellt. 

– Anpassning och utnyttjande av hastighetsdämpande åtgärder i integration med 
kollektivtrafik och räddningstjänst. 

– Miljökonsekvenser av hastighetsdämpande åtgärder i tätort. 
 

Rapporten inleds med ett kapitel som redogör för hur ”traffic calming” har 
utvecklats som ett medel för att hantera olika negativa effekter orsakade av 
biltrafik i framförallt städer och tätorter. Hastighetsdämpande åtgärder har i första 
hand använts för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter i stadstrafiken. 
Hastighetsdämpande åtgärder har emellertid mer och mer blivit ett av flera medel 
i mer sammanhållna strategier för att förbättra trafik- och stadsmiljöer i bredare 
mening. Tillsammans med satsningar på kollektivtrafik, parkeringspolitik, 
”mobility management”, bebyggelseplanering m.m., används hastighetsdämpande 
åtgärder som medel för att skapa säkrare, attraktivare och bättre fungerande 
innerstäder och boendemiljöer.  

I de följande avsnitten redogörs sedan för litteraturen inom de olika 
konsekvensområden som behandlas, dvs. kollektivtrafik och räddningstjänst, 
miljökonsekvenser, acceptans och preferenser samt detaljhandel och innerstäders 
attraktivitet. För miljökonsekvensernas del görs en avgränsning till konsekvenser 
för emissioner av avgaser och buller.  

I Sverige påverkas införandet av hastighetsdämpande åtgärder i många fall av 
konflikter och en viss ”friktion” som kan relateras till ett eller flera av dessa 
områden, och som därmed försvårar och begränsar utnyttjandet av hastig-
hetsdämpande åtgärder i stadstrafiken. Sammanställningen av litteraturen visar 
emellertid att dessa ”konflikter” kan hanteras och att hastighetsdämpande åtgärder 
kan användas för att förbättra kollektivtrafikens förutsättningar, reducera 
avgasutsläpp och buller, tillmötesgå majoriteten av stadsinvånarnas efterfrågan på 
trafiksystemets utformning, samt öka omsättningen i innerstädernas detaljhandel.  

I samtliga fall förutsätter en sådan positiv utveckling att hastighetsdämpande 
åtgärder är en del av en integrerad stads- och trafikplanering, som är baserad på en 
tydlig målbild eller vision för hur stadstrafiken bör vara utformad. En vision som 
tar sin utgångspunkt i transportpolitiska och miljöpolitiska målsättningar antagna 
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av regering och riksdag. Därför ägnas ett kapitel i rapporten åt att översiktligt 
redogöra för hur den svenska problemsituationen beskrivs av de sektorsansvariga 
myndigheterna, och vilka initiativ som nyligen har tagits för att åstadkomma en 
mer integrerad planering. Kapitlet innehåller också en beskrivning av statliga 
reformer för att påverka den lokala planeringen i denna riktning i Frankrike och 
Storbritannien och en diskussion av förhållandena i några europeiska ”fram-
gångsstäder”. 

Rapporten avslutas med en diskussion av hur fortsatt forskning inom området 
kan utformas. Det är önskvärt att finna metoder för hur undersökningar av 
miljökonsekvenser ska kunna sorteras, jämföras och rangordnas. Den stora 
variation som kännetecknar dessa studier med avseende på mätmetoder och 
avgränsningar innebär att det är svårt att jämföra resultat, vilket i sin tur är en 
bidragande orsak till att kunskapsläget inom området är oklart.  

De övriga områden som diskuteras utgår från några av de forsknings- och 
utvecklingsbehov som kan identifieras med utgångspunkt från de ökande 
ambitionerna i Sverige att bedriva en lokal planering där trafiken och 
transportsystemets utformning blir en integrerad del av den övriga planeringen. 
De områden som anges som tänkbara föremål för fortsatt forskning är 
utformningen av bredare utvärderingsmodeller, systematiska sammanställningar 
av internationella kunskaper och erfarenheter, ökad kunskap om hur den lokala 
planeringen bedrivs i Sverige och varför den utformas som den gör, samt analyser 
av vilken utformning av stadens transportsystem som egentligen efterfrågas av 
dem som bor i staden. 
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Traffic Calming in Cities and Integrated Town Planning  
– A Literature Study 
 
by Tomas Svensson and Ragnar Hedström 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 
 

 
 

Summary 
 
Traffic calming is a measure to mitigate some of the negative consequences 
related to increasing traffic by private cars in towns and cities. Traffic 
calming is in first place a strategy to increase the safety for pedestrians and 
cyclists. But the concept can also be considered as one of several components 
in broader planning strategies in improving the transport system and 
environment in urban areas. 

Measures for traffic calming have their consequences for public transport 
and emergency services as well as environmental consequences. They also 
have consequences for acceptance and demand for different traffic system 
designs, retailing and other commercial activities and attractiveness in inner 
cities.  

However, the discussion of the literature shows that traffic calming can be 
used as an effective measure to improve the competitive capabilities of public 
transport, reduce exhaust and noise emissions, satisfy the majority demand 
for less motor traffic in cities, and increase the turnover in retailing and the 
return of investment in real estate in inner cities. 

The literature stresses the importance of public participation and 
formulation of visions as a base for modern integrated planning at local 
levels. One chapter in the report discusses the Swedish problems in this field. 
The chapter also deals with institutional reforms in the U.K. and in France to 
support more integrated planning approaches in towns, cities and 
conurbations. There is also a discussion of the developments in some 
“relatively successful European cities”. 

Further research should find methods and procedures capable of sorting 
and ranking all the different approaches that are used when analysing traffic 
calming and environmental consequences; it is difficult to compare results 
from different studies because of different measurement methods. 

Further research should also support the achievement of a more 
integrated local planning directly, including design and performance of 
transport systems in towns and cities which are supported by a majority of 
the inhabitants.   
 
It has become more and more common among Swedish municipalities to 
implement traffic calming measures, with the aim to improve safety and 
functioning of the local transport system. A plethora of different measures and 
designs of physical constructions capable of controlling the speed of motorized 
vehicles can be found when consulting modern planning guidelines and new 
handbooks in traffic planning. However, the dominating principle behind the 
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implementations of the measures is project orientation. The measures are used in 
an isolated fashion in different un-coordinated projects dealing with limited parts 
of the street network, identified as acute problems that need to be handled in some 
way, e.g. by installing traffic calming measures. There are still only a few 
examples in Sweden where traffic calming is a measure, among others, in 
comprehensive integrated planning strategies combining town and traffic planning 
with land-use policies in general in purpose to realise the ambitious targets 
according to environmental and transport policies on the national and international 
level. 

This report compiles and discusses the literature in the fields of inquiry that can 
be labelled as critical in the sense that increased knowledge is a necessary 
prerequisite if traffic calming and speed control constructions shall be used as 
important measures in integrated transport planning strategies. The areas of 
investigation that are discussed in the report are the following: 

 
– Design and content of transport strategies as a component in local planning.  
– Acceptance and the demand among individuals for different designs of the 

traffic system with focus on traffic calming. 
– Traffic calming and consequences for retailing and other commercial activities 

in inner cities, together with inner city attractiveness and liveability in general. 
– The adaptation of traffic calming techniques to public transport and emergency 

services, and the opportunities to use traffic calming to enhance the 
competitiveness of public transport. 

– Environmental impact with emphasis on exhaust and noise emissions. 
 

The report starts with a chapter about the international development of traffic 
calming as a measure to mitigate some of the negative consequences related to 
increasing traffic by private cars in towns and cities. Traffic calming is in the first 
place a strategy to increase the safety for pedestrians and cyclists. But the concept 
traffic calming has expanded its domain and can today be considered as one of 
several components in broader planning strategies and packages of measures used 
by local authorities when improving the transport system and environment in 
urban areas. Together with initiatives to strengthen public transport, parking 
policies and restrictions, mobility management, land use planning etc., traffic 
calming is used as a device to ameliorate safety, environment, attractiveness, and 
liveability in city centres and residential areas in a broader sense. 

The following chapters discuss traffic calming and public transport and 
emergency services, environmental consequences, acceptance and demand for 
different traffic system designs, retailing and other commercial activities and 
attractiveness in inner cities. In Sweden, the implementation and diffusion of 
traffic calming measures is somewhat hindered by different “frictions” and 
resistance that can be linked to one or several of the above mentioned issues. The 
discussion of the literature discovers that these “frictions” are not only 
problematic as obstacles to wider implementation programs, they are also, to 
some extent, counterproductive and misleading. Traffic calming can be used as an 
effective measure to improve the competitive capabilities of public transport, 
reduce exhaust and noise emissions, satisfy the majority demand for less motor 
traffic in cities, and increase the turnover in retailing and the return of investment 
in real estate in inner cities. 
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But, which is of outmost importance, these positive effects can not be realised 
until traffic calming is an integrated component in traffic and town planning, i.e. 
an arsenal of measures that is anchored and attached to the strategic political level, 
and not solely a matter of isolated actual projects. The literature stresses the 
importance of public participation and formulation of visions as a base for modern 
integrated planning at local levels, visions that are coordinated with relevant 
political targets and stringent enough to sharpen the strategy, easy to translate into 
intermediate targets and indicators, and guaranteeing a positive outcome. 
Therefore, one chapter in the report discusses the Swedish problems in this field, 
as identified by the national authorities in the transport and planning sectors, and 
the recent initiatives to support a more integrated town and traffic planning. The 
chapter also deals with two institutional reforms in the U.K. and in France, i.e. 
Local Transport Plans and Plans de Déplacements Urbains, introduced by the 
national governments to support more integrated planning approaches in towns, 
cities and conurbations. Moreover, the chapter also contains a discussion of the 
developments in some “relatively successful European cities” with focus on the 
conditions for sustainable urban transport policies. 

The report is concluded with a discussion of the need for further research. It is 
necessary to find methods and procedures capable of sorting and ranking all the 
different approaches that are used when analysing traffic calming and 
environmental consequences. The state-of-the-art in this field of research is 
unfortunately very difficult to describe. It is plausible to assume that the reason 
for this confusion is a large variation between different studies concerning 
measurement methods, and scope and limitations. 

But the main part of the discussion of further research is devoted to research 
that can support the achievement of a more integrated local planning directly. The 
areas of investigation that are put forward are the creation of general evaluation 
models designed to evaluate the entire spectrum of relevant measures in transport 
strategies and not exclusively dealing with special issues, systematic compilations 
and treatments of knowledge and experience in chosen countries and cities, 
increasing knowledge about local planning processes in Sweden, and analysing 
the demand for different designs of urban transport systems. It is of course 
necessary both from a democratic and an economical point of view, that the 
design and performance of transport systems in towns and cities are supported by 
a majority of the inhabitants.   
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Det kan konstateras att vi idag upplever något av en ny urbaniseringsvåg, vilket 
framförallt återspeglas i det faktum att huvuddelen av den ekonomiska 
utvecklingen äger rum i stadsområden, samtidigt som den ekonomiska aktiviteten 
i mer glest befolkade områden 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 
kunskapsproduktion samt universitets/högskoleväsendets centrala roll i den 
regionala ekonomin. Andra faktorer av betydelse är den internationella 
ekonomiska integrationen som till stora delar kanaliseras genom sammanlänkade 
stadsområden samt preferensförskjutningar i de yngre generationerna som 
påverkar livsstilar, karriärval och boendeformer, och 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 för 
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; allvarliga personskador genom trafikolyckor, 
tillgänglighet för oskyddade och skyddade trafikanter, funktionshindrade, barn 
och äldre samt problem med buller och luftföroreningar. Andra centrala problem 
är den trängsel som genereras av den relativt sett kapacitetssvaga personbils-
trafiken, 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 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 säkerhet, miljöpåverkan, tillgänglighet och långsiktiga hållbar-
het förutsätter en förändring av städernas transportsystem för att kunna realiseras.  

Fler och fler kommuner i Sverige använder sig av olika former av 
hastighetsdämpande åtgärder i sina tätorter, i första hand för att åstadkomma 
säkrare trafikmiljöer och förbättra transportsystemets funktionssätt. De exempel 
som beskrivs i bl.a. ”Lugna gatan!” (Svenska Kommunförbundet, 1998), dvs. 
olika former av ”traffic calming” där huvuddelen av åtgärderna består av fysiska 
konstruktioner för avgränsade väg- och gatuavsnitt, får en ökad spridning och 
tillämpning. Det som kännetecknar införandet av hastighetsdämpande åtgärder i 
svenska städer och tätorter är projektfokusering. Åtgärderna används steg för steg 
i olika projekt i trafikmiljöer där behoven upplevs som mest akuta. Det finns ännu 
så länge få exempel i Sverige där hastighetsdämpande åtgärder har lyfts upp på en 
strategisk nivå och blivit en del av en sammanhållen lokal planering, i första hand 
översiktsplanering eller fördjupad översiktsplanering, för hur bebyggelse, trafik 
och annan markanvändning ska samverka för att skapa säkra och effektiva 
transportsystem i svenska städer. Ett undantag är Gävle där hastighetsgränsen 
30 km/h infördes för hela gatunätet i de centrala delarna i maj 2002.  

Det förefaller ändå som om många kommuner har ökat ambitionsnivån för hur 
transportsystemen i städerna ska kunna effektiviseras och göras säkrare. Ett 
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tecken på detta är att det bedrivs ett omfattande lokalt arbete för att genomföra de 
nätanalyser och gatuklassificeringar som beskrivs i ”Lugna gatan!”. Innerstäder 
och bostadsområden där trafiken har lugnats ned eller begränsats med hjälp av 
hastighetsdämpande åtgärder upplevs också av många som attraktivare, och kan 
därmed bli ett viktigt medel för kommunerna att locka till sig och hålla kvar både 
boende och företag.   

Regeringen beskriver i den senaste infrastrukturproposition (Infrastruktur för 
ett hållbart transportsystem, prop.2001/02:20) hur den bristande integrationen 
mellan bebyggelse- och trafikplanering på lokal nivå försvårar möjligheterna att 
uppnå de nationella mål som finns för transportsektorns utveckling. Den bristande 
integrationen försvårar och fördröjer införandet av hastighetsdämpande åtgärder i 
tätort. Varför är detta ett problem? Vi kan konstatera, med ledning av 
kunskapsläget inom området, att hastighetsdämpande åtgärder genom i första 
hand fysiska konstruktioner och lågfartszoner är effektiva medel för att reducera 
biltrafikens hastighet och volym i trafikkänsliga miljöer (Svensson, 2001). 
Därmed är den säkerhetsbefrämjande förmågan fastställd genom krockvåldets 
beroende av hastigheten (Spolander, 1999). Åtgärderna har en hög förmåga att 
förbättra oskyddade trafikanters riskexponering i stadstrafiken vilket, utöver 
hastighetsreduktionen i sig, kan ske både genom en ökad separering och 
differentiering, men också genom en ökad blandning av olika trafikantgrupper 
som därmed tvingas att ta hänsyn till den mest riskexponerade gruppens 
förutsättningar. Det internationella kunskapsläget visar att hastighetsdämpande 
åtgärder har störst potential att förbättra trafiksäkerheten och trafikmiljön om de 
tillämpas i områdes- eller stadsövergripande perspektiv (”area-wide” eller ”city-
wide traffic calming”), vilket förutsätter den integrerade lokala planering som 
efterlyses av regeringen (Svensson, 2001). 

Genomförda undersökningar visar att en majoritet av berörda individer anser 
att hastighetsdämpande åtgärder i form av fysiska konstruktioner och regleringar 
är en förändring till det bättre (Grudemo och Svensson, 2000). Det är då inte bara 
de säkerhetsbefrämjande egenskaperna som uppskattas och andra direkta 
konsekvenser för de transportpolitiska målen, utan också det faktum att åtgärderna 
skapar trevligare och attraktivare stadsmiljöer, mer av ”skönhet, trevnad, 
trygghet”. Detta kan gälla både för bostadsområden och innerstäder (Svensson, 
2000). Om undersökningar eller omröstningar på lokal nivå visar att detta är 
åtgärder som efterfrågas av en majoritet av stadens invånare, finns det starka skäl 
för kommunerna att fortsätta, och kanske intensifiera, arbetet med att införa 
hastighetsdämpande åtgärder. 

Det kan konstateras att den debatt som förs idag bara delvis är grundad på det 
internationella och nationella kunskapsläget. Detta gör att användandet av 
hastighetsdämpande åtgärder riskerar att påverkas av att beslutsfattare och 
allmänhet har felaktiga föreställningar om åtgärdernas konsekvenser. Detta 
förhållande förstärker behovet av kunskapssammanställningar. 

 
1.2 Syfte och forskningsområden  
Rapportens syfte är att sammanställa och bearbeta internationell och nationell 
litteratur inom de problemområden som kan definieras som kritiska i den 
meningen att ökad kunskap krävs för att kunna bedöma om hastighetsdämpande 
åtgärder i svenska städer och tätorter bör bli en central komponent i den lokala 
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trafik- och bebyggelseplaneringen. De områden som är föremål för diskussion och 
kunskapssammanställning är följande: 

 
– Former för och innehåll i lokala transportstrategier som en integrerad del av 

den kommunala översiktsplaneringen. 
– Acceptansproblematiken, kunskap om hur individer vill att trafiksystemen ska 

utformas i städer och tätorter med fokus på hastighetsdämpande åtgärder. 
– Konsekvenser av hastighetsdämpande åtgärder för detaljhandel och annan 

kommersiell verksamhet i innerstäder, innerstäders attraktionskraft generellt. 
– Anpassning och utnyttjande av hastighetsdämpande åtgärder i integration med 

kollektivtrafik och räddningstjänst. 
– Miljökonsekvenser av hastighetsdämpande åtgärder i tätort. 

 
1.3 Metod och avgränsningar 
Projektet har till största delen 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 dokumenterad på svenska, danska eller norska baseras 
rapporten på engelskspråkig litteratur och i mindre omfattning på material skrivet 
på tyska. Utöver databasen TRANSPORT har sökningar av begränsad omfattning 
gjorts i LIBRIS och med hjälp av sökmotorer via Internet. Det sökord som 
framförallt har använts i sökningarna är ”traffic calming” med olika kombina-
tioner, t.ex. ”area-wide traffic calming”. 

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. 

Rapporten kommer inte att specifikt behandla hastighetsdämpande åtgärders 
konsekvenser för hastighet och säkerhet. Konkreta utformningsprinciper och 
tekniken för hur fysiska konstruktioner med hastighetsdämpande och säkerhets-
höjande egenskaper i väg- och gatumiljön ska designas, kommer inte heller att 
behandlas. Vissa hänvisningar till denna litteratur kommer att göras löpande i 
texten. I rapporten utnyttjas också de kunskapssammanställningar som presenteras 
i Hedström (1999) och Svensson (2001).  
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1.4 Disposition 
Rapporten kommer efter inledningen att i ett första resultatkapitel diskutera 
utvecklingen och tillämpningen av hastighetsdämpande åtgärder i Sverige och 
internationellt. Hastighetsdämpande åtgärder genom fysiska konstruktioner är en 
delkomponent i vad som brukar kallas för ”traffic calming” i den internationella 
litteraturen. I det därpå följande kapitlet kommer relationen mellan 
hastighetsdämpande åtgärder och de krav som ställs av kollektivtrafik och 
räddningstjänst att diskuteras. Därefter behandlas litteraturen om miljö-
konsekvenser av hastighetsdämpande åtgärder. Acceptans bland stadsinvånare för 
hastighetsdämpande åtgärder kan dels belysas på en övergripande strategisk nivå 
som ett inriktningsalternativ för trafiksystemets utformning, dels gälla 
acceptansen för åtgärder på avgränsade väg- och gatuavsnitt. Båda nivåerna 
kommer att diskuteras i kapitlet om acceptansfrågor. När hastighetsdämpande 
åtgärder genomförs i innerstäder uppkommer i regel en intensiv lokal debatt om 
hur åtgärderna kommer att påverka detaljhandel och andra kommersiella 
verksamheter, och hur innerstadens attraktionskraft som besökscentrum, bostads-
område och plats för företagsetableringar kommer att förändras. Litteraturen om 
detta område kommer att diskuteras i kapitel 6.  

I inledningsavsnittet ovan angavs att det är den samlade bedömningen, av 
regeringen och andra, att radikala förbättringar av lokala transport- och 
trafiksystem i städer förutsätter mer av integrerad trafik- och bebyggelseplanering. 
Former för och innehåll i en sådan integrerad planering kommer att diskuteras i 
kapitel 7 med hjälp av i första hand internationella exempel, men med utgångs-
punkt från den svenska diskussionen. Planeringsperspektivet kommer emellertid 
att diskuteras och hållas levande i samtliga avsnitt i rapporten. Rapporten avslutas 
med förslag till vilka områden som bör utvecklas vidare med hjälp av fortsatta 
kunskapssammanställningar och forskningsinsatser.  
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2 Hastighetsdämpande åtgärder och restriktio-
ner för biltrafik i städer 

2.1 Hastighetsdämpande åtgärder som en komponent i 
”traffic calming” 

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 ”hastighets-
dämpande åtgärder”, eller synonymen ”trafiklugnande åtgärder”, är därför för 
partiellt och avgränsat för att vara en heltäckande 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 olika av olika författare, forskare och planerare, och har en varierande 
betydelse beroende på ursprung, sammanhang, disciplin och tradition. 

 
2.1.1 Från ”Verkehrsberuhigung” till ”traffic calming” 
Traffic calming som begrepp lanserades av (bland andra) den tyska forskaren, 
planeraren och konsulten 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 ”hastighetsdämpande 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 samman med alla de innovativa fysiska konstruktioner som 
har utvecklats för att utforma vägar och gator i syfte att minska biltrafikens 
hastighet 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 ”hastighetsdämpande 
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 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. 
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Detta innebär att åtgärder som hastighetsbegränsningar, byggande av trottoarer 
och cykelbanor, andra fysiska konstruktioner för att reducera bilarnas hastighet, 
bussfiler eller spår för spårburen 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).  

Bredden i definitionen av vad som egentligen avses med ”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 framhållas att även på den konkreta nivån kan en faktisk åtgärd 
ge upphov till målkonflikter. 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. En förhållandevis djup skiljelinje går mellan ”separation” 
respektive ”integration” av trafikanter, vilket gäller för utformningen av konkreta 
medel men också för den bredare diskussionen om hur en väl fungerande och 
attraktiv stad ska utformas. En långt driven separation av olika trafikantgrupper 
kan medföra en hög säkerhetsnivå, men samtidigt ge upphov till en försämrad 
stadsmiljö i termer av attraktivitet och vitalitet. Dessa förhållanden medverkar till 
att traffic calming inte kan vara en värderingsfri variant av ”traffic management” 
eller en ”ingenjörsmässig” objektiv inriktning för fysisk utformning av vägar och 
gator. Åtgärderna kan fogas in i ett större mönster som strävar efter realiseringen 

18 VTI meddelande 946 



av en vision eller målbild för stadstrafikens utformning. Vilken vision eller 
målbild som ska vara vägledande är ett politiskt och normativt ställningstagande. 

 
2.1.2 Traffic calming som en planeringsfilosofi 
Den litteratur som diskuterar traffic calming som en planeringsfilosofi tar sin 
utgångspunkt i en motreaktion mot en långt driven funktionalistisk stads- och 
trafikplanering med separation, differentiering, zonering och verksamhetsupp-
delning 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 den franske stadshistorikern Bernard Lepetit som 
fragmenterade system av fristående entiteter där transportsystemet, i första hand 
vägnätet, 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 
(Castells, 1999). Risken bedöms som stor att funktionalismens differentierade och 
fragmenterade stadslandskap motverkar ekonomisk tillväxt och framåtskridande. 
Arkitekter och planerare strävar efter att konstruera platser som kan frigöra 
kreativitet, innovationer och mänskliga möten, men finner att de förutsättningar 
för tillväxt och rationell funktion som finns inbyggda i funktionalismens städer 
utgör betydande hinder och trögheter (Healey, 1997, Coupland, 1997 samt Book 
och Eskilsson, 1999). I litteraturen framhålls att stads- och trafikplaneringen 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 (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 och 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 (Hagson, 
2000). En viktig orsak bakom den starka betoningen på separering och 
differentiering är fokuseringen på trafiksäkerheten, ett område där Sverige har nått 
stora framgångar och i dag har en världsledande position.  
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Men med ledning av diskussionen ovan kan det ifrågasättas om det är så 
belysande att sätta olika ”paradigm” mot varandra för att förstå trafikplaneringens 
utveckling och inriktning. Den funktionalistiska stads- och trafikplaneringen 
frigjorde en utvecklingsinriktning vars drivkrafter kan återfinnas i tekniska och 
ekonomiska förhållanden, dvs. de ”marknadskrafter” som låg bakom kostnads-
rationalisering och tillväxt inom olika sektorer. I Svensson (1998) visas hur det 
som på ytan kan uppfattas som en konsekvent samhällelig planering av 
dagligvaruhandelns butiksnät med sociala hänsynstaganden, egentligen är en 
anpassning till förändrade tekniska och ekonomiska förutsättningar för att kunna 
rationalisera distributionen av dagligvaror i städer. Detta innebär samtidigt att om 
den kantring till förmån för traffic calming som kan registreras i dag verkligen är 
ett uttryck för ändrade marknadsförhållanden kan förändringarna bli betydande på 
sikt. 

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 omvandlas till konkreta 
medel. Ett intryck från den internationella diskussionen är att det traditionella 
funktionalistiska innehållet i stads- och trafikplanering är på tillbakagång (Hass-
Klau et al., 1999). En sådan reträtt påverkas av att funktionalismen som 
planeringsprincip har haft en betydligt svagare ställning i många länder i Europa 
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 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. I de nyare 
planeringsrekommendationer och ”inspirationsböcker” som ges ut av de statliga 
myndigheterna poängteras med emfas att all lokal planering måste vara baserad på 
en vision för den egna staden (Boverket och Vägverket, 1999, Boverket, 2002). 

 
2.2 Utvecklingen av hastighetsdämpande åtgärder  
2.2.1 Bilsamhällets expansion 
Bilismens expansion i Västeuropa vid mitten av 1900-talet överraskade alla, också 
initierade bedömare. Få hade förväntat sig att den nordamerikanska utvecklingen 
för bilinnehav och bilanvändning så snabbt skulle komma att replikeras i Europa. 
Väg- och gatunätet i städer var i bildlig mening 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 som 
parkeringsplatser. Situationen med trängsel, avgaser, buller och bristande säkerhet 
i innerstäderna var på lokal nivå 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 förbättra 
framkomligheten för det växande inslaget av distributionsfordon och kollektiv-
trafik i stadstrafiken (Svensson, 1998). 

20 VTI meddelande 946 



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 gatunätets funktion genom 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 anläggas i svenska 
innerstäder vid mitten av 1960-talet och byggdes sedan ut i snabb takt under 60- 
och 70-talen (Svensson, 1998). 

 
2.2.2 Bilfria gågator 
För (Väst) Tyskland kan samma tendenser registreras i fasen före motsvarande 
utveckling i Sverige. Redan några år efter krigsslutet stängdes gator av 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 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 innerstadens utformning där stadsrummets 
estetiska kvalitéer prioriterades i bred mening. Den bilfria innerstaden i München 
skulle symbolisera kärnan i den ledande staden i ett av Tysklands mest 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, ett förhållande som kommer att diskuteras utförligt nedan (Nielsen, 
1997 och Hass-Klau et al., 1999). I Sverige finns dokumenterade positiva 
konsekvenser för detaljhandelns försäljning i samband med införandet av gågator 
från början 1970-talet (Greiff, 1971). Ökar omsättning och marginaler inom 
detaljhandeln, höjs hyrorna för lokalerna och fastighetskapitalets avkastning 
stiger. Fastighetsägarna kommer att verka för ytterligare åtgärder i samma 
riktning och trafikens utformning i innerstäder kan förändras radikalt på kort tid, 
om fastighetsägarna har ett starkt politiskt inflytande på lokal nivå (Nielsen, 
1997). 

 
2.2.3 Woonerven och trädgårdsstäder 
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, och kan beskrivas som en alternativ 

VTI meddelande 946 21 



proteströrelse som övergick i en planeringsprincip. För att en woonerf 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 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 trottoar, cykelbana och körbana togs bort och 
gaturummet 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. 
Cyklister och gående har prioritet över biltrafiken inom en 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 därför som en källa till ”traffic calming by design”.  

Som strategi för att reducera negativa konsekvenser av biltrafik diskuterades 
traffic calming av ”woonerf-typ” i bostadsområden betydligt tidigare i 
Storbritannien, 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 köpcentra utformades i Storbritannien 
under efterkrigstiden. 

 
2.2.4 Traffic calming i Tyskland och väggupp i England 
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 princip för 
trafikplaneringen etablerades i lagstiftning, planeringsdirektiv och rekommen-
dationer på alla administrativa nivåer.  

År 1980 infördes en särskild vägskylt i det 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 
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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 hastighetsdämpande 
åtgärderna. Syftet var att förbättra trafiksäkerheten, reducera eller helt hindra 
genomfartstrafik, dämpa hastigheter, skapa fler öppna utrymmen och med träd, 
buskar 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, Tyskland och även Schweiz. Bilfria innerstäder med gågator 
uppfördes, men inte alls i samma omfattning som på kontinenten. Gågator 
etablerades i regel i samband med byggandet av nya köpcentra 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. Men detta löpte 
stor risk att resultera i långdragna juridiska processer och tillämpades därför i 
ytterst blygsam skala. Hastighetsdämpande åtgärder som farthinder, chikaner och 
avsmalningar på ”the Queens Highways” var i praktiken juridiskt omöjligt 
eftersom de helt enkelt inte var förenliga med gällande lagstiftning. Det alternativ 
som stod till buds blev att tillämpa Buchanan-gruppens rekommendationer om 
”environmental management” och försöka differentiera gatunätet efter syfte och 
sammanhang, i första hand 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 hastighets-
dämpande 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”, som möjliggjorde en mer flexibel användning av 
hastighetsdämpande åtgärder på lokal nivå (Department of Transport, 1990 och 
Webster, 1998). Försök med olika utformningar av väggupp hade utförts sedan i 
början av 1970-talet av TRRL (Transport and Road Research Laboratory), dvs. 
det nuvarande TRL Limited (Watts, 1973). 

 
2.2.5 Fysiska konstruktioner och lågfartszoner 
Något år efter den formella regeländringen till förmån för hastighetsdämpande 
åtgärder i Storbritannien 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, en av de 
ledande forskarna/konsulterna inom området. Handboken behandlar det mesta 
inom traffic calming, också på detaljerad nivå med konkret utformning, design, 
dimensionering och materialval, 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” (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 den internationella litteraturen. 
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Det bör återigen påpekas att många av de 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 trafikplaneringsparadigmet. 
I synnerhet gäller detta för den planeringsprocess som förordas i ”Lugna gatan” 
(som har undertiteln ”en planeringsprocess för säkrare, miljövänligare, 
trivsammare och vackrare tätortsgator”). Den föreslagna planeringsprocessen 
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 vägar och 
gator. Dessutom gäller att traffic calming i Storbritannien fortfarande inte har den 
förankring i lagstiftning, styrning och politik som är fallet i Tyskland (Hass-Klau, 
1990).  

Ett viktigt skäl till inslaget av separation i åtgärderna, och skillnaden mot 
woonerven, är att de hastighetsdämpande åtgärderna i handböckerna inte är 
begränsade till gator i bostadsområden, 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 trafikantgrupper svårare att 
åstadkomma. Men samtidigt medför flertalet av åtgärderna, som 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 
estetiska kvaliteter 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 ytan med en 
gemensam nivåutjämnad beläggning, som ska fungera både som körbana för 
motorfordon och uppehållsyta för gående, lekande barn och andra som vill 
utnyttja gaturummet (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 osv. 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 hastighetsdämpande 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 
många invånare som krävde att just deras bostadsområde skulle transformeras 
efter de nya riktlinjerna. Men det var inte möjligt av resursskäl att tillgodose alla 
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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 
hastighetsdämpande 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 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 lågfartzoner i England 
(Webster 1996). År 1998 fick kommunerna i Sverige formell rätt att införa 
30 km/h, femton år efter det att motsvarande regeländring hade genomförts i 
Nederländerna. Woonerven infördes i svenska planeringsrekommendationer som 
”gårdsgata med gångfart” år 1994 (Spolander, 1999).  

 
2.2.6 USA och Australien  
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 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, dvs. 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 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 med omfattande implementeringar 
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av traffic calming. Ambitionsnivån är fortfarande hög men det avgränsade 
grannskapet (neighborhood) anger numera gränserna för de sammanhängande 
åtgärdsprogrammen efter 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 och 
anpassade för nordamerikanska förhållanden.  

Av allt att döma kommer användandet av hastighetsdämpande åtgärder att öka 
kraftigt i USA under de närmaste åren. Utvecklingen drivs på av olika antagna 
lagar under den andra halvan av 1990-talet som anger hur trafikens miljö- och 
säkerhetsproblem ska hanteras. På federal nivå har FHWA (Federal Highway 
Authority) nyligen publicerat ”Flexibility in Highway Design” som anger hur 
lokala säkerhetsproblem bör integreras i planeringen och utformningen av 
vägnätet. Det är ett första steg i riktning mot att ge hastighetsdämpande åtgärder, 
och andra former av säkerhetsbefrämjande åtgärder av samma karaktär, en mer 
formell status i de regelverk som styr planering och design av vägnätet. Detta 
innebär dock att det väg- och gatuklassificeringssystem som anges av AASHTO 
(American Association of State Highway and Transportation Officials) måste 
utvecklas. Det finns ingen motsvarighet till gångfartsgata som i ”Lugna gatan!”, 
eller de tyska ”uppehållsgatorna” i AASHTO-systemet. Sammantaget innebär 
detta att den amerikanska litteraturen om olika aspekter av hastighetsdämpande 
åtgärder kan förväntas att öka markant i omfattning i den nära framtiden (Garrick 
and Kuhnimhof, 2000).  

 
 

2.3 Hastighetsdämpande åtgärder i väg- och gatumiljö 
Fysiska konstruktioner på vägar och gator utgör fortfarande kärnan i det som 
rubriceras som ”traffic calming”. I rapporten kommer inte de olika åtgärdernas 
utformning 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. 

I ”Traffic Calming Guidelines” indelas de olika hastighetsdämpande 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) 
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I den grupp av åtgärder som syftar till 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) 
– utökad 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, omfördela gatuutrymme mellan olika 
trafikantgrupper samt förbättra gestaltning och visuellt intryck. Åtgärderna 
rangordnas också efter 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 hastighetsdämpande 
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) 
– 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) 
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– 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 hastighetssäkring 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 hastighetsdämpande åtgärder i form av 
fysiska konstruktioner i västeuropeiska länder. 

 
2.4 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 växande 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.  

Darwin-matrisen kan användas för en bredare diskussion om vad traffic 
calming innebär och hur de hastighetsdämpande åtgärderna, med fysiska 
konstruktioner och regleringar, kan placeras in i en mer systematisk integrerad 
stads- och trafikplanering. Som diskussionen av den internationella litteraturen 
visar, pläderar många för ett mer helhetstäckande synsätt för hur åtgärder på olika 
nivåer kan utformas och användas för att förbättra städernas trafiksystem. Darwin-
matrisen har därför tydliga pedagogiska förtjänster eftersom den visar att 
hastighetsdämpande åtgärder kan vara en del av ett större sammanhang, om den 
övergripande målsättningen med att genomföra åtgärderna kan klargöras. 

Matrisen visar också att traffic calming i första hand avser lokal trafik- och 
stadsplanering. Detta innebär att åtgärderna inte per automatik kommer att 
förbättra det regionala transportsystemet, framförallt när det gäller den långsiktiga 
hållbarheten. Åtgärderna kan medföra att trafikflöden omdirigeras i det regionala 
vägnätet och problemet med klimatpåverkan via utsläpp av koldioxid och andra 
klimatgaser kvarstår. Det innebär att en täckande utvärdering av åtgärdernas 
konsekvenser också måste omfatta det regionala perspektivet. Det finns en klar 
tendens i den internationella litteraturen att okritiskt framställa traffic calming 
som lösningen på alla problem som kan hänföras till städernas transportsystem. 
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3 Kollektivtrafik och räddningstjänst 
3.1 Problem med framkomlighet, komfort och fordons-

slitage 
Hastighetsdämpande åtgärder i form av fysiska konstruktioner kan utgöra hinder 
för bussar, taxi, utryckningsfordon och annan yrkesmässig trafik. När intresset för 
traffic calming ökade kraftigt i början av 1990-talet var det många företrädare för 
kollektivtrafiken som påtalade den potentiella konflikten mellan högkvalitativ 
produktion av kollektivtrafiktjänster och hastighetsdämpande åtgärder. 
Åtgärderna befarades öka restiden, fordonsslitage, emissioner av avgaser och 
utsläpp från inbromsande och accelererande bussar. Reducering eller eliminering 
av genomfartstrafik och woonervenlösningar hotade kollektivtrafikens attraktions-
kraft pga. försämrad geografisk täckning och mindre möjligheter att åstadkomma 
en effektiv 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 och förare som resultat 
(Trench et al., 1995). 

Det är otvivelaktigt så att syftet med hastighetsdämpande 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 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 
förutsättningar. Många av de tidiga fysiska konstruktionerna var utan tvivel dåligt 
anpassade för busstrafik, vilket delvis 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). 

Konflikten mellan traffic calming och uttryckningsfordon sammanfaller till 
stora delar med problemen för bussar. Även om det bör framhållas att det inte 
finns så många studier som specifikt behandlar relationen mellan hastighets-
dämpande åtgärder och räddningstjänstens framkomlighet. När förekomsten av 
hastighetsdämpande åtgärder ökade i Västeuropa under 1980- och 1990-talen, 
påpekades de eventuella fördröjningar av utryckningstider 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 uppmärksamheten av dessa problem ledde också här till att de fysiska 
konstruktionerna utvecklades för att tillmötesgå de krav som ställdes av 
företrädare för räddningstjänster, vilket har påverkat innehållet i rekommen-
dationer och handböcker.  

På senare tid har TRL gjort några nya tester för att försöka mäta konsekvenser 
för utryckningstider. Genomgången av litteraturen som gjordes före de egna 
försöken visade att det finns mycket få belägg för att hastighetsdämpande åtgärder 
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medför några allvarliga förseningar för utryckningsfordon i före/efter analyser. De 
egna mätningarna visade att väggupp gav små fördröjande konsekvenser, 
samtidigt som platågupp och chikaner tog något längre tid att forcera för 
räddningsfordonen. TRL kunde konstatera att konsekvenserna var så begränsade 
att de inte kunde sägas påverka den sammanlagda utryckningstiden mer än ytterst 
marginellt (Boulter et al., 2001).  

Det bör framhållas att det givetvis finns en väsensskild skillnad mellan 
kollektiv (buss-) trafikens och räddningstjänstens förutsättningar: den senares 
lagstadgade rätt att påkalla fri väg. Hastighetsdämpande åtgärder kan inte bli ett 
riktigt allvarligt problem för räddningstjänsten så länge som åtgärderna inte direkt 
hindrar räddningsfordonen från att framföras på det aktuella vägavsnittet. I 
litteraturen framhålls att utryckningstiderna är beroende av så många olika 
faktorer, som bara delvis är påverkbara genom trafikplanering och gatu-
utformning, att de hastighetsdämpande åtgärdernas inverkan är försumbar. 
Framkomligheten kan vara betydligt sämre på en gata utan hastighetsdämpande 
åtgärder, men med stor trafikvolym, än på en gata med hastighetsdämpande 
åtgärder och lägre trafikvolym, för att nämna ett av ett stort antal möjliga 
förhållanden som påverkar jämförelsen. De eventuella konflikter som kan uppstå 
mellan bredare implementeringar av hastighetsdämpande åtgärder och 
räddningstjänstens anspråk kan kanske till stora delar hänföras till brister i 
förberedande planering, förankring och samverkan, och är i så fall ett i huvudsak 
organisatoriskt problem.  

 
3.2 Från Watts´ cirkelgupp till Berlinkudden 
Av diskussionen ovan framgår att konflikten mellan hastighetsdämpande åtgärder 
i form av fysiska konstruktioner och kollektivtrafik i form av bussar nästan 
uteslutande rör sig om utformningen av vertikala åtgärder (Pharoah, 1992). 
Vertikala åtgärder som gupp, kuddar och ramper är de mest effektiva åtgärderna 
för att reducera hastigheten till önskad nivå. Åtgärderna kan inte motverkas 
genom ett kompenserande körsätt så länge som en överväldigande majoritet av 
alla bilförare vill minimera den bristande komfort och risk för skada på fordonet 
som det innebär att köra över ett vertikalt farthinder. De vertikala åtgärderna är 
förhållandevis billiga att installera vilket också är en bidragande orsak till att 
åtgärderna är de vanligaste fysiska konstruktionerna.  

I början av 1970-talet rekommenderade TRRL i England att halvcirkelformade 
gupp skulle användas (Watts, 1973). Halvcirkelformade gupp är svåra att 
”förhandla med” för bilförare och obehaget vid passage ökar vid stigande 
hastighet. Ett problem med cirkelformade gupp är att utformningen innebär att 
guppet har en markerad bryt- eller knäckpunkt i förhållande till vägytan, vilket 
upplevs som en stöt i det passerande fordonet. Problemet kan lindras om guppen 
utformas som sinuskurvor, vilka inte har någon knäckpunkt mot vägytans 
längdprofil. Försök visade att denna egenskap inte medförde att de 
hastighetsbegränsade effekterna påverkades negativt (Lahrmann och Mathiasen, 
1992, Elvik, Mysen och Vaa, 1997).  

Komfortfaktorn beror på farthindrets egenskaper, dvs. höjd, rampernas lutning 
och avståndet mellan ramperna, samt fordonets design och stötdämpande 
förmåga. Detta innebär oundvikligen att bussar måste passera farthindren med 
lägre hastighet än vad personbilar kan göra, givet nivån på den upplevda 
komforten. Detta var också ett problem som fick stor uppmärksamhet i de 
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fullskaliga utvärderingstester av hastighetsdämpande åtgärder som genomfördes i 
Tyskland i början av 1980-talet. Anledningen till att de s.k. vägkuddarna 
utvecklades som alternativ till väggupp i Berlin Moabit var att möjliggöra passage 
för fordon med bredare hjulavstånd, samtidigt som personbilar tvingas att sakta 
ned och köra över väggkudden med hjulen på en sida av fordonet. Ett ytterligare 
syfte var att undvika negativa konsekvenser för cyklister, som kunde köra vid 
sidan om själva kudden. Att åtgärderna aktivt skulle gynna de mer miljövänliga 
färdmedlen, d.v.s. gång, cykel och kollektivtrafik, på biltrafikens bekostnad var ett 
uttalat syfte med de tyska åtgärdsprogrammen och fullskaletesterna (Pharoah, 
1992, Skipp and Watts, 1998 samt Layfield and Parry, 1998). 

Berlin-kudden utformades som en platå med pyramidväggar, ca 1,8 meter bred 
och ca 2 meter lång. Bussar kan grensla kudden eller köra med det inre bakre 
hjulparet på kuddens lutande väggar, samtidigt som personbilar måste köra upp på 
kuddens platå med hjulen på en sida av fordonet. Den hastighetsreducerande 
effekten regleras med hjälp av lutningen på rampen. Genom att maximera höjden 
till 50 mm kan även bussar med låggolv passera kuddarna utan problem. För 
konventionella bussar utan låggolv kan kudden höjas till ca 60–70 mm. I staden 
Herne i Tyskland finns ett lyckat exempel på hur vägkuddar kan användas för att 
lugna ned biltrafiken utan att hindra busstrafiken (Mont Cenis Strasse). Kuddarna 
är där placerade i grupper om fyra längs med ett gatuavsnitt på ca 500 m. Trafiken 
med bilar har lugnats ned till den avsedda nivån samtidigt som bussarna kan 
passera kuddarna med den tillåtna hastigheten 30 km/h (Pharoah, 1992).  

Med ledning av litteraturen inom området kan det, sammanfattningsvis, 
konstateras att vägkuddar och horisontella åtgärder av olika slag ger goda 
möjligheter att utforma hastighetsdämpande åtgärder som inte försämrar 
förutsättningarna för att bedriva kollektivtrafik med buss. Vertikala åtgärder som 
traditionella gupp kan användas på de platser där bussar ändå ska framföras med 
låga hastigheter eller stanna helt, t.ex. vid hållplatser. En del av de problem som 
finns i Sverige med hastighetsdämpande åtgärder och kollektivtrafik beror på att 
åtgärderna utformas på ett sådant sätt att de negativa konsekvenserna för 
busstrafiken inte undviks. Det finns aktuella svenska exempel på att bussar inte 
kan köra över installerade väggupp utan att skrapa i farthindret med bakvagnens 
underrede. Med utgångspunkt från vad som kan hämtas i den internationella 
litteraturen om åtgärdernas utformning bör sådana konflikter kunna undvikas. I 
Lugna gatan! (1998), bilaga 3, finns väggkudden beskriven samt några exempel 
på utformning av bussgator och horisontella åtgärder som gynnar kollektivtrafiken 
i kombination med hastighetsdämpande konsekvenser för biltrafiken i övrigt. I 
SÄTIK-Åtgärdskatalog (1996) finns tyvärr bara det Wattska cirkelformade guppet 
och platåguppet beskrivna. Det kan därför finnas ett behov av fler och utförligare 
beskrivningar av hur åtgärder som är anpassade till busstrafik kan utformas. 
 
3.3 Kollektivtrafik som samordnad ”city-wide traffic 

calming” 
Som redan har konstaterats ovan anges förbättringar av kollektivtrafikens 
konkurrensförmåga som en central målsättning med traffic calming i den litteratur 
som kom i början av 1990-talet (”Traffic Calming Guidelines”, ”Civilised Streets” 
m.fl.). Hastighetsdämpande åtgärder genomförs med ett övergripande syfte att 
förbättra stadens transportsystem genom att reducera biltrafikens volym och 
hastighet samtidigt som gång-, cykel och kollektivtrafik ska gynnas. 
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Kollektivtrafikens utrymmesbehov kan därför användas som ett aktivt medel 
för att lugna ned biltrafiken (Gilmour, 1993). Detta kan göras genom bussfiler, 
spårdragning i gator för spårvagn, 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. av de biltrafikreducerande konsekvenser som uppstår beroende på spårvägens 
kapacitetsbehov i gatunätet. Spårvägen används som ett effektivt hastighets-
dämpande medel och en politiskt möjlig åtgärd att faktiskt reducera den privata 
biltrafikens volym (Hylén, 2001). Vid ”area-wide traffic calming” är ett prioriterat 
och effektivt nät för kollektivtrafik ett viktigt medel för att reducera den privata 
biltrafiken.  

På den stadsövergripande nivån är därför den potentiella konflikten mellan de 
grundläggande principerna för traffic calming och en effektivt fungerande 
kollektivtrafik svagare. I litteraturen framhålls att hastighetsdämpande åtgärder 
och åtgärder för att förbättra kollektivtrafiken bör användas för ett gemensamt 
syfte: att skapa bättre fungerande och säkrare trafik i städer genom att reducera 
biltrafikens hastighet och volym, samt erbjuda ett fungerande alternativ till privata 
bilresor. Men detta kräver att åtgärder som förbättrar förutsättningarna för 
kollektivtrafik och hastighetsdämpande åtgärder planeras, utformas och 
implementeras i en sammanhållen process, som del av ett integrerat 
åtgärdsprogram. Ett åtgärdsprogram där vikten av att involvera samtliga berörda 
intressen redan under planeringsstadiet för en bredare förankring av programmen 
framhålls (Gercans, 1993). På flera håll i Europa, se avsnitt 7.4, tillämpas en 
sådan integrerad planering, i första hand för att förbättra trafikens funktionssätt i 
innerstäder och bostadsområden.  

I Europa har därför litteraturen om den potentiella konflikten mellan 
hastighetsdämpande åtgärder, bussar och utryckningsfordon minskat i omfattning. 
Detta kan ses som ett tecken på att problemet har lindrats och inte längre uppfattas 
som lika allvarligt. I USA, där åtgärdsprogram med traffic calming ökar snabbt i 
omfattning i dagsläget, har förhållandet mellan hastighetsdämpande åtgärder och 
uttryckningsfordon 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 samt den rådande 
projektfokuseringen. Hastighetsdämpande åtgärder är ännu så länge i regel inte en 
del av en övergripande trafikplanering. Motståndet från räddningstjänster bromsar 
därför utbyggnaden av hastighetsdämpande 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 samt Atkins and 
Coleman, 1998). Problemen beskrivs som orsakade av bristen på enhetliga 
utformningar och ”guidelines” som tar hänsyn till kollektivtrafikens och, 
framförallt, räddningstjänstens förutsättningar. 

Det har också visat sig att det juridiska regelsystemet i USA hittills inte har 
kunnat användas för att kräva skadestånd med höga belopp från lokala 
myndigheter som inför hastighetsdämpande åtgärder. Under förutsättning att 
myndigheten följer fastlagda principer för planering och installation och kan 
påvisa ett dokumenterat behov av hastighetsdämpande 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 att inte ha infört 
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hastighetsdämpande åtgärder i bostadsområden där behovet är stort. (Ewing och 
Kooshian, 1997). 

 
3.4 Räddningstjänst och lokal trafikplanering i Sverige 
För att i någon mån kompensera för att litteraturen om förhållandet mellan 
hastighetsdämpande åtgärder och räddningstjänstens framkomlighet är 
förhållandevis begränsad, genomfördes en kortare undersökning av hur 
företrädare för räddningstjänsten uppfattar den relevanta problematiken. 
Materialet sammanställdes genom intervjuer med personal från räddningstjänsten 
i Linköping. För det första kan det konstateras att räddningstjänstens tunga fordon 
har svårigheter med att forcera alltför korta väggupp. Vid intervjutillfället var tre 
tunga brandbilar tagna ur drift för utbyte av fjäderpaket som hade skadats vid 
forcering av väggupp. För räddningstjänstens tunga fordon gäller samma sak som 
för kollektivtrafikens bussar: de har betydligt lättare att klara av väggkuddar och 
gupp med långa platåer och lägre lutning på rampen.  

Räddningstjänsten är självfallet en av de intressenter som är företrädda vid 
framtagandet av kommunens trafiknätsanalys, se nedan. Enligt ”Lugna gatan!” 
ska kommunen fastställa ett ”utryckningsnät”, bestående av ett ”primärt 
utryckningsnät”, ”sekundära utryckningsvägar” och ”övriga utryckningsvägar”. I 
princip kan endast det förstnämnda nätet bestämmas med någorlunda precision, 
som de gator som leder ut från området närmast den befintliga brandstationen till 
stadens övriga delar, utan att analysen mynnar ut i en totalanalys av hela det 
befintliga gatunätet inklusive cykelbanor m.m. Det primära utryckningsnätet kan 
sedan beskrivas med de sedvanliga färgkoderna, grönt, gult och rött med fallande 
kvalitetsnivå med hänsyn till utformningskraven. 

Men som fallet är för nätanalysen i sin helhet, se avsnitt 7.3.3, är det stor risk 
att även de delar som berör räddningstjänsten blir en skrivbordprodukt som sedan 
inte omsätts i praktisk handling. Utöver avgränsningen till det primära nätet, finns 
det flera skäl som kan ligga bakom detta. Räddningstjänstens framkomlighetskrav 
väger förhållandevis lätt i jämförelse med ambitionen att åstadkomma säkrare 
trafikmiljöer, en prioritering som räddningstjänsten finner rimlig. I Linköping 
begränsas biltrafikens framkomlighet högst väsentligt på en av de centrala gator 
som ingår i det primära utryckningsnätet genom breddningar av cykelbanor, 
trottoarer och utbyggnader av kommersiella fastigheter. En annan bidragande 
faktor till nätanalysens bristande genomslag är att den utgår från att alla insatser 
av räddningstjänsten påbörjas vid brandstationen, vilket inte alls är fallet, se 
nedan. 

Den viktigaste faktorn är emellertid att räddningstjänsten bevakar 
framkomligheten inom sitt ansvarsområde med hjälp av andra verktyg än genom 
kommunens övergripande trafikplanering. Det finns ett detaljerat regelverk om 
brandsäkerhet m.m., inklusive framkomlighet, integrerat med andra byggregler 
som byggherrar och andra måste följa vid uppförandet av nya fastigheter. Att 
dessa regler följs kontrolleras vid besiktningar av nya fastigheter och genom s.k. 
brandsyn som genomförs regelbundet. Räddningstjänsten genomför också 
kontinuerligt olika övningar i området för att bibehålla personalens kompetens, 
testa utrustning, t.ex. stegbilar, träna lokalkännedom och för att pröva 
framkomligheten till olika fastigheter. En annan viktig källa till information om 
framkomligheten är givetvis skarpa insatser. Detta innebär sammanfattningsvis att 
räddningstjänsten har olika metoder för att hålla sig ajour med hur 
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framkomligheten utvecklas inom det potentiella insatsområdet. När man finner att 
framkomligheten har försämrats på ett oacceptabelt sätt ställer räddningstjänsten 
tvingande krav på att t.ex. fastighetsägare eller bostadsrättsföreningar vidtar 
åtgärder som återställer framkomligheten. Räddningstjänsten försöker med olika 
metoder att hålla sig informerad om vad som händer inom området och vad som 
kan påverka förutsättningarna för verksamheten. Sett ur detta perspektiv, och med 
hänsyn till hur många metoder som används och med vilken frekvens man måste 
uppdatera informationen, har nätanalysens utryckningsnät en marginell betydelse i 
sammanhanget, inte minst pga. att många skarpa insatser påbörjas av personal 
som befinner sig ute i området av de skäl som anges ovan. 

Sett ur ett helhetsperspektiv bedömer räddningstjänsten att hastighetsdämpande 
åtgärder i form av fysiska konstruktioner är ett hanterbart problem för 
verksamheten i sin helhet. Man efterlyser dock att räddningstjänsten mer 
rutinmässigt ges möjligheter att ha synpunkter på detaljutformningen av 
hastighetsdämpande åtgärder när det är aktuellt att installera sådana, bl.a. för att 
undvika skador på fordon och annan utrustning. Det vore också önskvärt att de 
system som finns idag för att påverka signalregleringen vid korsningar i syfte att 
åstadkomma ”grön våg” för räddningstjänsten utvecklas, bl.a. genom att 
personalen i fordonen får möjlighet att direkt påverka signalregleringen. Nya 
tekniska lösningar som påverkar framkomligheten via signalreglering och styrning 
av den övriga trafiken, skulle kunna lindra ett framkomlighetsproblem som 
uppfattas som betydligt allvarligare än det som orsakas av hastighetsdämpande 
åtgärder; hur ska räddningstjänstens fordon komma fram i gatunät med trängsel 
orsakade av stora volymer privat biltrafik? 
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4 Miljökonsekvenser 
I detta kapitel diskuteras hastighetsdämpande åtgärder och konsekvenser för 
emissioner av buller och avgaser.  
 
4.1 Buller 
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 i gaturummet eller dess omgivningar, 
vägens/gatans allmänna design (nivåförhållanden, sidområden etc.), fordonens 
egenskaper och motorer. Detta är faktorer som inte direkt kan sägas vara 
relaterade till hastighetsdämpande åtgärder i sig, vilket gör mätningar, 
undersökningsmetoder och utvärderingar mer komplicerade.  

I Hedström (1999) refereras ett antal studier som undersöker sambanden 
mellan hastighet och buller samt konsekvenser av hastighetsdämpande 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 hastighetsdämpande 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 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 
luftkvaliteten. 

I England genomför konsultföretaget Allot & Lomax en ”monitorstudie” (dvs. 
forskningen har pågått sedan åtgärden infördes och följer utvecklingen av de 
utvalda undersökningsvariablerna) av sex stycken 20 mph 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 
hastighetsdämpande 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 
med avseende på buller, vibrationer, damm och smuts, rök och odörer genererade 
av trafiken. Däremot kan en stor förbättring påvisas för upplevd säkerhet och 
trygghet för fotgängare och barn, samt för områdets vitalitet och livaktighet 
generellt (Cloke et al., 1999). 

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, dåvarande TRRL, 
utformade i början av 1970-talet de väggupp som fortfarande är de vanligaste 
trafiklugnande konstruktionerna i Storbritannien, se ovan (Layfield och Webster, 
1998). TRL har också nyligen utvärderat konsekvenserna av hastighetsdämpande 
åtgärder vid nio genomfarter i mindre tätorter. Trafiken på genomfarterna 
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”lugnades” med lägre hastighetsgränser, portar, färgad beläggning, vägkuddar och 
mindre cirkulationsplatser. Detta koncept kallas för ”miljö- och säkerhets-
prioriterad gata” (MSP-gata) i Sverige och utvecklades ursprungligen i Danmark 
(Herrstedt, 1992). Trafikflödena 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. 

Resultatet av ljudnivåmätningar från vägtrafik före och efter införandet av 
gupp redovisas i Abott et al. (1993). Ljudtrycksnivån från fordonen var ca 75 dBA 
vid 40 km/h före införandet av vägguppen. Resultatet av eftermätningar visade att 
ljudnivån vid 40 km/h reducerades med 1 dB före och med ca 3 dB efter guppen. 
Det visade sig även att skillnaden i ljudnivån mellan olika typer av gupp (dvs. 
olikheter i den konstruktiva utformningen) var upp till 3 dB. Mätningarna visade 
också att ljudnivån var lägre om det var kort avstånd mellan guppen än om det var 
långt avstånd. Sett över dygnet reducerades det totala vägtrafikbullret med ca 
4 dB mellan klockan 06.00 och 24.00. En viss minskning (ca 2 dB) förekom även 
under tiden 24.00–06.00.  
 
4.1.1 Fordon 
Motorfordon är enligt Tandara (1985) den mest betydelsefulla störningskällan i 
tätorter och att hastighetsbegränsa trafiken till 30 km/h anser Tandara orealistiskt 
och bör undvikas eftersom bullernivån från fordonen ökar vid denna hastighet. 
Bullret styrs i huvudsak av motorns varvtal och vid hastigheten 30 km/h måste en 
låg växel användas vilket innebär att motorvarvet och bullernivån ökar. Rulljud 
från normala personbilsdäck anses vara av underordnad betydelse vid låga 
hastigheter men grovmönstrade däck på t.ex. jeepar kan ha viss inverkan på 
bullernivån. Vibrationer som uppkommer från motor, transmission och 
ojämnheter i vägen kan påverka bullernivån. En slutsats i rapporten är att 
bullerexponeringen av de boende kommer att öka om hastigheten sänks från 50 
km/h till 30 km/h eftersom exponeringstiden för bullret kommer att öka på grund 
av den lägre hastigheten.  

Åtgärder på fordonet är enligt Berge, (1986, sid. 127–130) den mest 
kostnadseffektiva lösningen ur bullerreduktionssynpunkt. Motorbullret är 
proportionellt mot varvtalet och en varvtalsreduktion kan ge en ljudnivåsänkning i 
storleksordningen 9–15 dB. Som exempel anges att en bil med motorvarvtalet 
4 000 rpm ger lika mycket buller som 32 bilar med motorvarvtalet 2 000 rpm. 
Ljudnivån påverkas av bl.a. motorbelastningen. Gasoldrivna bilar är speciellt 
känsliga för ökad last vilket kan ge en ökning av bullernivån på upp till 10 dB. 
Dieseldrivna fordons motorbuller varierar mindre vid olika belastning, 2–3 dB. 

Vidare påpekas att bullernivån även påverkas av faktorer som är fordons-
relaterade (typ, modell, tillverkare), trafikrelaterade (gaturummet, trafikflödet) och 
förarrelaterade (aggressiv/mjuk körning). I rapporten redovisas ljudnivåmätningar 
som genomförts på 17 personbilar vilka inte var äldre än 1–2 år. Ljudnivåerna vid 
de konstanta hastigheterna 20, 35, 50, 60 och 80 km/h och med olika växlar 
mättes. Mätningar gjordes även vid maximal acceleration och med avseende på 
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däcksbuller. Något statistiskt samband fanns dock inte med avseende på 
effekt/vikt, effekt/motor etc. vid konstant hastighet och varvtal (3 000 rpm). Det 
fanns ett klart samband mellan motorvarvtalet och ljudnivån då accelerationen 
påbörjades. Totalbullernivån påverkades starkt av däcksbullret från 35 km/h vid 
körning på 3:ans växel.  

G. Kemper och H. Steven, Lärmbekämpfung 31, 36–44 (1984), har studerat 
personbilens olika bullerkällor och kommit fram till att hastighetsbegränsning till 
30 km/h minskar LAeq (ekvivalentnivå) med 3,5 dB och LAmax (maximalnivå vid 
passage) med 5,5 dB. Man noterade också stora hastighetsvariationer vid tät 
trafik, vilket gav höga bullernivåer. Jämfört med lågtrafikerade bostadsområden 
och vid samma medelhastighet blev LAeq ca 3,5 dB högre i innerstaden.  
 
4.1.2 Beläggningar, körsätt och subjektiv upplevelse av buller 
Berge, (SINTEF), har mätt maximalnivån som funktion av hastigheten dels på 
jämn asfalt och dels vid ett gupp av tegel och ett av ”brostein” (en typ av gatsten). 
Vid samma hastighet gav tegelguppet samma maximalnivå som asfalten medan 
”brosteinen” låg ca 5 dB högre vid 30 km/h. Resultaten tyder på att ett gupp inte 
höjer ljudnivån jämfört med plan väg. En liknande jämförelse har även gjorts 
mellan asfalt och granitsten där det konstaterades att beläggningen med granitsten 
gav ca 3 dB högre ljudnivå. Ulrich (1981) har studerat hastighetens inverkan på 
bulleremissioner i intervallet 30–60 km/h som beroende av bl.a. asfalt och 
betongstensbeläggningar. Mätningarna visade att beläggningen med betongsten 
hade en något högre bullernivå jämfört med asfaltbeläggningen. 

Steven (1985) har för olika trafiksituationer utfört mätningar av fordonsbuller i 
stadsmiljö. Detta har gjorts med avseende på start, acceleration, konstant hastighet 
och opåverkat trafikflöde. Inom hastighetsintervallet 30–40 km/h förekom de 
största bullervariationerna. Förklaringen anses vara att accelerationer med kraftigt 
gaspådrag på låga växlar med åtföljande högt motorvarv ofta förekommer inom 
detta hastighetsintervall. En ökning av medelljudnivån noterades vid ökad 
hastighet vilket ansågs vara kopplat till rulljudet från däcken. Man konstaterade 
även stora variationer i vägtrafikbullret oavsett gatornas utformning och 
strukturen på närliggande omgivning, bl.a. beroende på den momentana ljudnivån 
som förekommer och som vanligen varierar 8–10 dB. Variationerna påverkas 
även av körsättet. Med personbilar utfördes kontrollerade försök där aggressivt 
respektive lugnt körsätt tillämpades vilket resulterade i 4–8 dB lägre ljudnivå vid 
det lugnare körsättet. Även vid körning i korsningar och påfarter erhölls en tydlig 
skillnad. Proven utfördes 2 gånger på samma sträcka, den ena gången med den 
normala hastighetsgränsen 50 km/h och den andra med nedsatt hastighet till 
30 km/h.  

Stenhoff (1994) har genomfört mätningar på 8 platser med rekommenderad 
hastighet 30 km/h där hälften av platserna hade någon typ av farthinder. Totalt 
mättes ljudnivån från 1 410 fordonspassager. Resultatet visade inte på något direkt 
samband mellan uppmätta bullernivåer och körsätt. Däremot verkade 
markdämpning och temperaturen på vägbanan ha större betydelse för 
mätresultatens variationer.   

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 
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respondenterna i respektive undersökning som angav att bullret hade ökat efter 
genomförandet av de trafiklugnande åtgärderna. Förutom svårigheter att bedöma 
bullerförändringar utifrån subjektiva hörselintryck, uppfattas buller 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. Ballard (1998), Harris et al. (1999), Sayer et al. 
(1999). 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). 

Eftersom en fasads ljudisolering är effektivare för höga frekvenser än för låga 
(Hedström, 1999) kommer ett mer lågfrekvent spektrum, uttryckt i A-vägd 
ljudtrycksnivå att dämpas mindre. En sänkning av hastigheten från 50 km/h till 
30 km/h förskjuter ofta ljudspektrat nedåt i frekvens vilket i sin tur ger en 
försämrad ljudmiljö inomhus. Detta motverkas dock av den sänkning av 
bullernivån utomhus som en sänkt hastighet innebär. Förändringarna verkar dock 
vara ganska slumpmässiga varför man kan förmoda att differensen mellan ute- 
och inneljudnivåer inte förändras signifikant av en hastighetssänkning från 50 till 
30 km/h. 
 
4.2 Avgasutsläpp 
Att det finns en stark koppling mellan körförlopp (dvs. hur fordonet framförs) och 
avgasutsläpp, liksom mellan avgasutsläpp och fordonets frekvens och storlek på 
såväl acceleration som retardation är allmänt accepterat. Trots detta är kunskapen 
om vilka effekter som verkligen inträffar dålig. En anledning till detta är enligt 
Ericsson, (1996), att det finns ett stort antal faktorer och komplexa samband som 
påverkar körförloppet som i sin tur kommer att påverka avgasutsläppen. En annan 
anledning är att systematiskt insamlad empiri för körförlopp saknas vilket i sin tur 
kan vara avhängigt av de problem det innebär att mäta/registrera körförloppet. 

För att avgöra hur hastighetsdämpande 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 
(HC), kväveoxider (NOx) och kolmonoxid (CO), vilka är de utsläppstyper som 
framförallt återfinns i befintliga studier. (Hedström, 1999, slutsatserna baseras 
också på resultat från egna mätningar som redovisas i rapporten).  

Hastighetsdämpande 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 hastighetsdämpande åtgärder, vilket tillsammans med 
skillnader vad gäller försöks- och mätmetoder kan vara anledningen till de stora 
resultatvariationer som återfinns i litteraturen (Boulter och Webster, 1997). 
Konsekvenser för bränsleförbrukning och utsläpp påverkas också av egenskaper 
hos fordonens motorer, transmission och drivlinor, vilka förändras i takt med den 
fordonstekniska utvecklingen (Hedström, 1999). 
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Enligt Boulter och Webster, (1997), förklarar dessa faktorer den begränsade 
överensstämmelsen mellan resultaten i olika studier för vilka utsläppsförändringar 
som uppnås genom hastighetsreducerande åtgärder. En faktor som är av stor 
betydelse är hur stor del av ett vägnät som täcks av respektive undersökning. Mer 
täckande studier som följer upp den eventuella omfördelningen av trafikflöden 
som uppstår efter införandet av åtgärderna, visar på en minskning av NOx, men 
att det är svårt att dra slutsatser för emissioner av CO och HC. Studier som 
baseras på avgränsade områden, i regel det gatuavsnitt där åtgärderna har satts in, 
visar på större spridning av erhållna resultat, speciellt med avseende på NOx, där 
vissa studier visar på en minskning med upp mot 30 % medan andra visar på stora 
ökningar. De avgränsade, partiella, studierna visar en konsekvent ökning av 
bränsleförbrukning och utsläpp av CO och HC.  

Det är, enligt Boulter och Webster (1997), inte helt självklart varför det är 
sådana skillnader mellan heltäckande och avgränsade studier. En förklaring anses 
vara att informationen om utsläpp har beräknats via emissionsmodeller och 
databaser. Resultaten från ett fåtal studier där mätningar verkligen genomförts, har 
ofta utnyttjats i andra sammanhang på ett generellt sätt genom situationsanpassad 
kalibrering. Detta innebär att resultaten används för att analysera miljöeffekter vid 
införande av hastighetsreducerande åtgärder i trafikmiljöer som kan uppvisa stora 
skillnader i jämförelse med de förutsättningar som påverkade resultatet av de 
ursprungliga beräkningarna, vilket kan vara en orsak bakom de motstridiga 
resultaten. 

Undersökningar som grundas på en enskild bil eller standardiserade körcykler, 
med eller utan modifieringar, är enligt Sturm et al. (1996) inte representativa. 
Bara sådana undersökningar som grundas på verkliga körningar i det aktuella 
området är användbara. Man måste kontrollera att resultat från ett område 
verkligen är representativa även för andra områden som man vill dra slutsatser 
om. 

Avgasmätningar med mobil mätutrustning redovisas i en studie av Züger et al. 
(1995). Två förare körde samma väg som dels var hastighetsbegränsad till 
50 km/h dels till 30 km/h, och där den ena tillämpade ett aggressivt körsätt och 
den andra ett lugnare körsätt. Resultatet visade att bränsleförbrukningen och 
avgasutsläppen (förutom HC) minskade tydligt då hastigheten sänktes från 
50 km/h till 30 km/h, och att körsättet hade större betydelse med avseende på 
avgasutsläpp än själva hastighetsbegränsningen.   

Ett försök där 2 bilar med respektive utan katalysator, kördes med konstant 
hastighet på 3:e respektive 5:e växeln redovisas av Boulter och Webster (1997). 
Resultatet visade att i hastighetsintervallet 50–70 km/h var det ingen större 
differens mellan 3:e och 5:e växeln vad gäller avgasutsläpp.  

Förutsatt att vridmomentet är oförändrat blir bränsleförbrukningen lägre ju 
lägre motorns varvtal är (Steven och Richard, 1991). Det går alltså åt mindre 
bränsle om man använder högsta möjliga växel. Det finns en stark koppling 
mellan andelen accelerations-, retardations- samt konstantfartssträckor på den 
totala körsträckan och bränsleförbrukningen, när en 50-gata görs om till en 30-
gata med farthinder. Bränsleförbrukningen ökar inte då man inför en 30-gata så 
länge som antalet icke stationära faser inte är fler än dubbelt så många som på 50-
gatan.  

Sambandet mellan avgasutsläpp (CO, HC och NOX) och medelhastigheten vid 
olika körcykler redovisas av Pischinger, (1995). Oavsett körcykel avtar CO med 
ökande medelhastighet. Även HC tenderar att sjunka med ökande medelhastighet 

40 VTI meddelande 946 



men här är spridningen större, vilket anses vara beroende av körcykeln. För NOx 
kan man inte se något samband mellan emissioner och medelhastighet.  

Att samma medelhastighet kan ge kraftigt varierande utsläpp av NOx, 
beroende på körcykel bekräftas av Boulter och Webster, (1997). Detta grundar sig 
på mätningar av utsläpp från personbilar i körcykler med mycket varierande 
medelhastighet, 10–90 km/h, och hastighetsvariation. Resultaten för katalysator-
bilar och bilar utan katalysator var likartade: CO och HC påverkades mest av 
medelhastigheten, men vid de högsta och lägsta hastigheterna ökade utsläppen 
med ökad hastighetsvariation. HC påverkades mindre av variationen än CO. 
Beträffande utsläpp av NOx visade det sig att låg hastighet i kombination med låg 
variation gav lägst utsläpp av NOx. Högsta utsläpp av NOx erhölls vid låg 
hastighet och hög variation.  

Ekonomiskt körsätt har under senare år fått vidare betydelse genom att det 
numera även ses som en åtgärd för att minska utsläppet av koldioxid. (Effekter av 
EcoDriving på avgasutsläpp och bränsleförbrukning – En förstudie, Vägverket 
Publikation 1999:165) Effekterna på bränsleförbrukningen för såväl EcoDriving 
som andra koncept för ekonomiskt körsätt är relativt väl undersökta. I dagsläget 
saknas det dock i stort sett direkta jämförelser av avgasutsläppen mellan 
ekonomiskt körsätt och ”vanligt” körsätt. I EcoDriving finns rekommendationer 
om ett maximalt motorvarvtal på 3 000 rpm och maximalt halv gas (pedalläge) 
vid acceleration. Dessa rekommendationer finns framförallt för att minimera 
avgasutsläppen. Analysen av materialet visade att det fanns ett tydligt samband 
mellan andelen tid med gaspådrag över halv gas och utsläpp av kolväten och 
kolmonoxid. Det gick inte att påvisa något samband mellan andelen tid med mer 
än halv gas och bränsleförbrukningen och utsläppet av kväveoxider. Detta gör att 
gaspådraget kan minskas till förmån för minskade utsläpp av kolväten och 
kolmonoxid utan att bränsleförbrukningen och utsläppet av kväveoxider ökar. Det 
visade sig också finnas ett visst samband mellan högre motorvarvtal och ökade 
utsläpp av kväveoxider.  
 
4.2.1 Avgasutsläpp och hastighetsreduktion i tätortsnät 
Sambandet mellan gatunätets egenskaper i fem större bostadsområden och 
trafikens miljöpåverkan har analyserats av Smidfelt-Rosqvist, (1998). Analysen 
grundar sig på uppmätta körförlopp, simulerade avgasemissioner och 
bränsleförbrukning. Resultatet pekar på ett mycket komplext samband mellan 
gatunätets utformning och miljöpåverkan. Vidare framgår att körmönstret 
påverkas av egenskaper i gatunätet på ett mycket komplext sätt och kan inte 
isoleras till en i gatunätet avgränsad sträcka med enskilda egenskaper.  

Pischinger et al. (1995) beskriver effekterna av att 30 km/h infördes på alla 
gator utom huvudgator i den österrikiska staden Graz. Mätningar med en 
instrumenterad personbil gjordes både före och efter åtgärdernas införande. Med 
hjälp av uppmätta körförlopp och chassidynamometer, togs emissionsvärden fram 
för CO, CO2, HC, NOx, partiklar och bränsleförbrukning som funktion av 
hastighet och acceleration. Detta gjordes för bensindriven personbil med 
respektive utan katalysator och personbil med dieselmotor. Fordonsbeståndet 
antogs bestå av 14 % dieselbilar, 29 % bensinbilar med katalysator och 57 % 
bensinbilar utan katalysator, och utifrån detta togs värden fram för en 
”standardbil”. Resultaten pekade entydigt på att införda åtgärder medförde 
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minskade avgasutsläpp framför allt på 30-gatorna, men även på det totala 
gatunätet.  

I en studie av Kanzleriski, (1991), redogörs för försök med farthinder i den 
tyska orten Buxtehude. Försöket innebar sänkt hastighetsgräns från 50 km/h till 
30 km/h, ändrade väjningsregler vid korsningar och viss avsmalning av körbanor 
med tillfälliga hinder. Tre år senare genomfördes mer permanenta åtgärder för att 
skapa en framtvingad 30-gräns. Körningar med mätbil (”floating vehicle”), före 
och efter steg 2, genomfördes på 6 olika rutter, 1–2 km långa. Hastighet, växel 
och bränsleförbrukning noterades och rutterna rekonstruerades på chassidynamo-
meter. Avgasemissioner från 7 olika bilar mättes. Man simulerade också ett 
särskilt ekonomiskt körsätt. Resultatet blev minskade utsläpp av NOx, HC och 
CO medan bränsleförbrukningen var oförändrad. I studien konstaterades vikten av 
att täcka så stora ytor som möjligt och att åtgärderna utformas så att de leder till 
ett jämnt körsätt på lägre hastighetsnivå.  

Boulter och Webster (1997), redovisar i en rapport ett flertal genomförda 
studier av varierande storlek. Resultatet från en mindre studie i Esslingen där 
emissionsmätningar genomfördes på kortare sträckor inom 3 mindre 30-zoner 
pekade på signifikant minskning av NOx och en signifikant ökning av CO. I 
Mainz studerades en 30-zon med enstaka farthinder, med långa avstånd emellan 
vilket medförde ett ojämnt körmönster med lokala inbromsningar. Man noterade 
att NOx minskade med upp till 22 %. Ändringen av HC och CO var mer osäker. I 
Berlin där omfattande hastighetsreducerande åtgärder genomförts ledde dessa till 
låga hastigheter. NOx och HC minskade signifikant medan CO och 
bränsleförbrukning verkade öka. Även om det förekommer vissa variationer, 
förmodligen på grund av lokala skillnader i åtgärdernas typ och omfattning, pekar 
resultaten ganska tydligt på en reduktion av avgasutsläpp, speciellt med avseende 
på HC och NOx. 
 
4.2.2 Avgasutsläpp vid hastighetsreduktion med farthinder och 

skyltning 
Farthinder kan ge ökade utsläpp och ökad bränsleförbrukning om de leder till att 
bilarna saktar in vid hindren och ökar på sträckorna mellan hindren, men 
minskade utsläpp om de leder till ett jämnare körsätt med lägre varvtal. Avstånden 
mellan hindren bör därför (Boulter och Webster, 1997), inte vara så stora att man 
ökar hastigheten, följt av häftig inbromsning. Detta understryks av Austroads 
(1996), som framhåller att fysiska hinder, utformade och lokaliserade på ett sådant 
sätt att de ger upphov till ett ryckigt körsätt innebär ökad bränsleförbrukning med 
30–50 %, jämfört med körning vid konstant hastighet under 60 km/h. Under 
antagande att utsläppen ökar proportionellt mot bränsleförbrukningen innebär 
detta (Austroads, 1996) att om man använder fysiska farthinder istället för bara 
hastighetsbegränsning, ökar utsläppen med 30–50 %. 

I en studie av Van Every och Holmes (1992), konstateras att bränsle-
förbrukningen ökar med 50 % för serier av gupp och 30 % för serier av rondeller 
vilket i sin tur skulle innebära ökade avgasutsläpp om det, enligt Austroads 
(1996), nyss nämnda antagandet om proportionalitet mellan bränsleförbrukning 
och avgasutsläpp gäller. Att rondeller ger upphov till ökade avgasutsläpp stämmer 
dock inte överens med Höglund (1993), som framhåller att ombyggnad av 
korsning till cirkulationsplats ger minskade körtider på grund av att färre bilar 
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måste stanna samt lägre hastigheter och accelerationer vilket i sin tur anses 
medföra mindre luftföroreningar. 

Höglund, (1995), redovisar i en rapport genomförda emissionsberäkningar för 
körning (dock ej uppmätta) över gupp. Beräkningarna baseras på ett antaget 
trafikflöde motsvarande 5 000 personbilar/dag. Emissioner och bränsle-
förbrukning för totala trafikflödet har beräknats för en antagen kombination av 
40 % bilar utan katalysator och 60 % bilar med katalysator. Man har även 
beräknat emissioner och bränsleförbrukning för bilar med respektive utan 
katalysator var för sig. CO, NOx och bränsleförbrukning har beräknats för fyra 
olika, 1 500 m långa sträckor; 1) Konstant hastighet (50 km/h), inga gupp, 2) Ett 
gupp med hastighetsändring 50–30–50 km/h, 3) 10 gupp med 10 hastighets-
ändringar 50–30–50 km/h, 4) 10 gupp med 3 hastighetsändringar (50–30 km/h i 
början av sträckan och 30–50 km/h i slutet av sträckan. Däremellan konstant 
hastighet av 30 km/h.  

Vid beräkningarna har man använt emissionsfaktorer från nordisk 
beräkningsmodell och bränsleförbrukningsmatris från VTI. Alla bilar rör sig 
enligt samma körmönster. Beräkningarna visade att minskade utsläpp erhölls 
endast i fall 4 och då enbart med avseende på NOx och för bil utan katalysator. I 
övriga fall och för bilar med och utan katalysator ökade bränsleförbrukningen och 
avgasutsläppen för såväl CO som NOx.  

I en studie av Karlsson, (1996), redovisas vilka miljöeffekter som erhålls i ett 
gatunät vid en sänkning av hastighetsgränsen från 50 km/h till 30 km/h med hjälp 
av enbart skyltning. Genom att beräkna effekterna före införandet av 30 km/h och 
sedan efter, kan skillnaderna mellan de båda alternativen beräknas. Totala effekter 
och tätortseffekter har beräknats för åren 1995, 2000 och 2010. Både vad gäller 
totala effekter (nationellt) och effekterna i tätort visar resultaten på en tydlig 
minskning av såväl HC och CO som NOx för samtliga beräkningsår. Däremot 
ökar bränsleförbrukningen och därmed utsläppen av CO2 för samtliga 
beräkningsår.  

Hedström (1999) redovisar ett försök vars syfte var att studera körförloppet och 
registrera bränsleförbrukningen och utifrån detta beräkna avgasemissioner. De 
farthinder som studerades var förhöjt övergångsställe, gupp och avsmalning. 
Endast eftermätningar gjordes. Beräkningar gjordes utifrån verkligt körförlopp 
med mätbilen och då har hänsyn tagits till mätbilens verkliga motorvarvtal. Man 
kunde notera att de trafikmiljöer där gupp förekommer uppvisar samma ”mönster” 
både med avseende på utsläpp av HC och NOx. De gupp som hade höga utsläpp 
av HC hade även höga utsläpp av NOx. När det gäller förhöjt övergångsställe var 
samstämmigheten inte lika god. Den plats som hade högst utsläpp av HC hade i 
gengäld lägst utsläpp av NOx. På de två sträckor där avsmalning förekom var 
utsläppen av både HC och NOx högre på den ena sträckan jämfört med den andra. 
Detta förklaras med en ”oroligare” trafikmiljö på den sträcka som hade de högre 
utsläppen. 

I en bilaga till rapporten refereras ytterligare resultat inom området 
miljökonsekvenser av hastighetsdämpande åtgärder från pågående eller nyligen 
avslutande projekt i Storbritannien och Sverige.  
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4.3 Diskussion av jämförbarhet och undersöknings-
design 

Ett återkommande problem med utvärderingar av hastighetsdämpande åtgärder är 
behovet av att göra mer heltäckande analyser för att utvärderingarna ska bli 
rättvisande. Avgränsade analyser av vad som händer med buller och avgasutsläpp 
på det gatuavsnitt som har åtgärdats kan missbedöma de samlade konsekvenserna. 
En central anledning till detta är att trafikens fördelning på olika länkar i gatunätet 
i de flesta fall kommer att påverkas. Ofta reduceras 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. 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. (Svenska 
Kommunförbundet, 1998) Om utformningen av gatunätet följer klassificeringen 
kan trafikflödena påverkas, vilket ger bättre möjligheter att kontrollera 
konsekvenserna av omflyttningseffekterna.  

Men av praktiska skäl är det 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 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 reaktioner som sammantaget medför att en del av biltrafiken kan ”försvinna” 
helt. Exempel på dessa beteendeförändringar kan vara frekvensförändring, byte av 
färdmedel, resans ärende förändras (t.ex. kombinationsärenden), ändrad arbets-
fördelning i hushåll samt ny lokalisering av bostad och/eller jobb (Cairns et al., 
1998). Detta är förhållanden som ytterligare talar för att trafiklugnande åtgärder 
bör utvärderas ur ett helhetsperspektiv och med stöd av empiriska observationer 
som gäller för den stad/tätort där åtgärderna har genomförts. Övervägande delen 
av det studerade materialet härrör dessutom från utländska studier. Det kan vara 
vanskligt att utan modifieringar överföra dessa till svenska förhållanden. Detta på 
grund av skillnader i infrastruktur, trafikintensitet, trafikeringsbestämmelser och 
befolkningstäthet. 

Hedström (1999) har jämfört uppmätt bränsleförbrukning med beräknad 
bränsleförbrukning med hjälp av VETO-modellen. Resultatet visar att det råder 
god överensstämmelse mellan uppmätt och beräknad bränsleförbrukning. 
Beräknad bränsleförbrukning ger dock i vissa fall ett något högre värde jämfört 
med uppmätt. Detta faktum innebär i sin tur att VETO-modellen ger en viss 
överskattning av beräknade avgasutsläpp.   

I samma studie redovisas ett renodlat beräkningsexempel med avseende på 
bränsleförbrukning, HC och NOx då hastigheten var konstant 30 km/h respektive 
50 km/h, men med varierande växellägen. Resultatet av detta beräkningsexempel 
kan användas som grund för följande resonemang beträffande uppkomna 
miljöeffekter i samband med en hastighetssänkning från 50 km/h till 30 km/h.  
 

• Mellan noder ökar bränsleförbrukningen och utsläppen av HC medan 
utsläppen av NOx minskar.  

44 VTI meddelande 946 



• Ett rimligt antagande är att i noder/korsningar minskar bränsle-
förbrukningen och utsläppen av såväl HC som NOx. Antagandet bygger på 
hastighetsförändringen i korsningen blir mindre vid körning med 30 km/h 
jämfört med körning i 50 km/h.  

 
Sammantaget bör gälla att det som förloras mellan korsningar med avseende på 
bränsle och utsläpp av HC, vinns tillbaka i korsningen och att utsläppen av NOx 
bör minska både i korsningen och mellan korsningen. Med avseende på 
miljöeffekter förefaller hastighetsreducerande åtgärd i form av skyltning vara ett 
lämpligt alternativ, under förutsättning att åtgärden verkligen efterlevs.  

Resultatet understryker vikten av att diskutera kopplingen mellan fordons-
egenskaper (drivlinor, transmission etc.) och vilka miljöeffekter som uppkommer 
vid körning i lågfartszoner. Resultaten indikerar tydligt att dagens fordonspark 
inte är anpassad för hastigheter runt 30 km/h, med avseende på bränsle-
förbrukning och avgasutsläpp. Detta faktum beaktas tyvärr i alltför liten 
omfattning i den allmänna debatten vad gäller miljöeffekter i samband med 
hastighetsreducerande åtgärder. Men det är samtidigt rimligt att anta att fordonen 
kommer att förbättras i detta avseende.  

En annan brist i debatten är att argumenten i vissa fall enbart grundas på vad 
som händer mellan korsningar respektive i länkar, medan andra fokuserar 
helheten. Med olika ansatser kommer av naturliga skäl slutsatserna och 
tolkningarna av vad som egentligen inträffar att variera.    
 
4.3.1 Hur ska konsekvenser för avgaser och buller mätas? 
Som framgått av tidigare avsnitt har flera studier genomförts med varierande 
resultat. Detta innebär svårigheter med att tolka resultaten och veta vilken tilltro 
som ska ges till framkomna resultat. Det är i dagsläget inte möjligt att 
sammanfatta de redovisade studierna i en entydig form och ställa olika resultat 
mot varandra. Det är alltför stora skillnader i forskningsdesign och utnyttjade 
metoder. Vilken ”tyngd” en studie har är kopplad till det underlag som utnyttjats 
för den aktuella studien. Generellt gäller att ju fler mätningar desto större tyngd 
har resultaten. Naturligtvis måste de mätningar som utnyttjats vara relevanta. En 
rimlig ansats till rangordning skulle kunna vara: 

 
– Lägst betydelse tilldelas studier som saknar mätningar av körförlopp och 

avgaser.  
– Nästa nivå är sådana med enbart mätning av körförlopp och simulering av 

avgaser. I vissa fall har mätning av bränsleförbrukning utförts, men inte av 
avgaser. 

– Nästa nivå är mätning av körförlopp och efterföljande mätning av avgaser på 
chassidynamometer 

– Störst vikt läggs vid mätning av bränsleförbrukning och/eller avgaser direkt i 
försöksområdena.  
 

Ovanstående skall kompletteras med hastighetssänkning över farthinder om 
hastighetsreduktionen i ett nät är en konsekvens av farthinder. Som påpekats 
tidigare gäller att om inverkan av farthinder söks utryckt i procent blir denna 
förändring en funktion av hur lång sträcka som betraktas. Ju längre sträcka före 
och efter ett farthinder som ingår, desto mindre procentuell förändring.  
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De viktigaste studierna med vald rangordning anger att farthinder medför 
förbättrad miljö i nätverk där både korsningar och länkar ingår. Om skyltning 30 
ger sänkt hastighet bör detta ge en bättre miljö jämfört med om samma 
hastighetssänkning nås genom farthinder. Detta är en självklarhet genom att 
merutsläppen vid hinder undviks. Om man skall bedöma effekterna av 
hastighetsnivåerna 50/30 och 30/30 separat, är en rimlig hypotes att det finns risk 
för att 50/30 medför ökade utsläpp.  

Av en annan studie som redovisas i Boulter och Webster (1997), framgår att 
utsläpp av CO, mätta på väg vid konstant hastighet, varierar med hastighet och 
vald växel, men inget enhetligt mönster följdes. Ovanstående iakttagelser pekar 
tydligt på vikten av att hastighetsreducerande åtgärder i form av farthinder 
utformas på ett sådant sätt att de skapar förutsättningar för ett jämnt körsätt med 
små hastighetsvariationer om det skall vara möjligt att minimera avgasutsläppen. 

Ett första steg för att i ökad utsträckning kunna jämföra resultaten från olika 
studier av hastighetsdämpande åtgärders miljökonsekvenser är, som anges ovan, 
att utmejsla ett raster för att kunna göra resultaten jämförbara inom olika klasser 
av undersökningar. Förslaget ovan kan ses som ett första steg i den riktningen. 
Det bör dock återigen påpekas att det finns en mycket stor mängd faktorer som 
kan varieras och ge upphov till skillnader mellan olika studier och därmed göra 
resultaten svåra att jämföra. Det kan därför finnas anledning att noggrant överväga 
vilken inriktning som undersökningar av miljökonsekvenser ska ha. Som kommer 
att framgå av diskussionen ökar ambitionerna i Sverige för att åstadkomma en mer 
integrerad trafik- och bebyggelseplanering. Detta görs i syfte att föra utvecklingen 
närmare de transport- och miljöpolitiska målen, vilket i sin tur innebär att det blir 
nödvändigt med en ökad helhetssyn och att olika åtgärder sätts samman i paket. 
Utvärderingarna bör därför göras i ett sammanhang där samtliga konsekvenser 
och relationer mellan olika delområden kan belysas. Det kan därför bli nödvändigt 
att något minska djupet av konsekvensbeskrivningarna inom olika delområden, till 
förmån för en bredare ansats som täcker ett bredare fält.  
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5 Acceptans och preferenser 
En viktig drivkraft bakom den tilltagande användningen av hastighetsdämpande 
åtgärder på lokal nivå är den popularitet som åtgärderna bemöts av bland berörda 
individer. Att hastighetsdämpande 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 som väg- och parkeringsavgifter är skillnaderna 
påtagliga. Åtgärderna tillhandahålls dock i regel ”gratis”, för den enskilde 
invånaren i bostadsområdet eller staden, finansierade i typfallet genom lokal eller 
nationell skatt. Den efterfrågade omfattningen av hastighetsdämpande 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 hastighetsdämpande åtgärder 
har påträffats i litteraturen och cost-benefit analyser är sällsynta och bristfälliga. 
Eftersom en så stor del av de positiva effekterna av hastighetsdämpande åtgärder 
och traffic calming tillfaller värden som attraktivitet, ”skönhet, trevnad, trygghet” 
etc., är det ytterst svårt att genomföra rättvisande samhällsekonomiska 
utvärderingar av åtgärderna. Det är något enklare att försöka mäta och värdera 
säkerhetseffekter, ev. miljöeffekter och konsekvenser för drift- och underhåll och 
ställa dessa mot investeringskostnaden, även om också detta är förhållandevis 
svårt. Om det går att ställa upp en kalkyl med dessa komponenter och andra 
värden som kan mätas, blir resultatet endast ett delresultat i väntan på en mer 
täckande analys (Boethius, Andersson och Feil, 2001). 

 
5.1 Kan hastighetsdämpande åtgärder utvärderas på en 

stadsövergripande nivå? 
Nyttigheter som ”en god boendemiljö” eller ”en attraktiv innerstad” där värden 
som ”skönhet, trevnad och trygghet” tillgodoses, kan sägas vara allmänna 
nyttigheter. En renodlad allmän nyttighet kännetecknas av att ytterligare individer 
kan tillgodogöra sig nyttigheten utan att minska den mängd som finns kvar till 
andra. Nyttigheten kan därför inte säljas på vanligt sätt via en marknad eftersom 
det inte finns någon möjlighet att utestänga de som inte betalar. Hur mycket som 
ska produceras och förbrukas måste bestämmas på något annat sätt.  

Men värdet av nyttigheten för en enskild individ behöver inte vara helt 
oberoende av andra individers beteende. En park kan beskrivas som en allmän 
nyttighet. Men om vissa besökare skräpar ned, vandaliserar eller uppträder 
störande minskar värdet av parkbesöket för andra som vistas i parken. Om en 
individ besöker parken en enstaka gång eller kan förutsäga att andras beteende 
kommer att minska värdet av att besöka parken, finns det få skäl för individen att 
själv uppträda på ett sådant sätt att parkens värde bevaras.  

Denna diskussion är direkt överförbar på det problemområde som rör 
avvägningen mellan individuell nytta av biltillgänglighet och den allmänna nyttan 
av åtgärder som begränsar biltrafikens hastighet och volym. En individ eller ett 
enskilt hushåll kan finna det ytterst bekvämt att utnyttja bilen i så stor 
utsträckning som möjligt. Bilen möjliggör dörr till dörr-transporter över stora 
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avstånd och resandet kan kontrolleras direkt av individens eller hushållets beslut 
om avgångstid och resväg. Det finns inga tidtabeller eller biljetter att hålla reda 
på. Bilen kan användas för att transportera skrymmande varor och tunga 
matkassar mellan butiker och bostäder. För att bilen ska kunna utnyttjas effektivt 
ska användandet vara befriat från hinder och bilen ska kunna framföras så nära 
start och mål, t.ex. butiker och bostäder, som det är praktiskt möjligt.  

Men samtidigt är individens möjligheter att utnyttja bilen beroende av andra 
individers/hushålls bilresande. Ju fler som använder bil och utnyttjar väg- och 
gatunätet desto sämre blir situationen för det enskilda hushållet. Trängsel uppstår 
på vägar och gator. Inslaget av ”skönhet, trevnad, och trygghet” i stadsmiljön 
minskar med ökande biltrafik, buller, avgaser och olycksrisker. Det blir svårare 
och farligare att gå och cykla. Underlaget för lokal kollektivtrafik och närservice 
försvinner. Välkända exempel på konsekvenser av den ökande bilanvändningen är 
minskad turtäthet och högre biljettpriser för bussar samt nedlagda butiker och 
postkontor i bostadsområden och stadsdelscentrum.  

Det problematiska med dessa förhållanden är att vi inte kan vara säkra på att 
dagens situation i städer representerar ett läge som motsvarar det som 
befolkningsmajoriteten vill ha. Detta beror på att kopplingen mellan den egna 
bilanvändningen och konsekvenser för stadsmiljön är obefintlig. Om det enskilda 
hushållet väljer att minska bilåkandet får man inga positiva effekter i utbyte så 
länge som alla andra använder bilen i samma omfattning som tidigare. Om 
hushållet hade garantier för att det egna beteendet fick direkta effekter på 
stadsmiljön, dvs. om tillräckligt många gjorde som hushållet, kan det inte 
uteslutas att många skulle föredra en situation som kännetecknas av ett större 
inslag av begränsningar för biltrafiken. Det är därför inte möjligt att tolka 
hushållens bilresande i nuläget som en bekräftelse på att den aktuella 
utformningen av trafiken i städer är den som de flesta tycker är den bästa. 

Den centrala avvägningen rör förhållandet mellan den individuella nyttan av 
biltillgänglighet och den allmänna nyttan av en god stads- och trafikmiljö. Det 
finns ingen fungerande marknad där avvägningen kan göras. Nyttigheten ”god 
stadsmiljö” kan inte köpas till marknadspris i önskad mängd. Detta innebär att 
kommunens stads- och trafikplanering måste fungera som ”ställföreträdande 
konsument”, vilket i sin tur medför att ett relevant beslutsunderlag måste tas fram. 

Grunden för all samhällsekonomisk analys är individuella beslut, värderingar 
och avvägningar. Vanligtvis används olika typer av marknadsdata som underlag 
för identifiering, kvantifiering och analys. Men där det saknas data från marknader 
måste andra tillvägagångssätt prövas. Detta kan göras på olika sätt. Ett alternativ 
kan beskrivas som ”social ingenjörskonst” och består av att olika faktorer 
identifieras, kvantifieras och värderas inom ramen för en samhällsekonomisk 
kalkyl. Detta är det traditionella angreppssättet i samhällsekonomiska 
investeringskalkyler och används t.ex. för att bedöma vilka vägar som ska byggas. 
Problemet är dock att ”mjuka värden” är svåra att fastställa i siffror, i jämförelse 
med mer ”hårda värden” som kostnader för investeringar/drift och intäkter via 
restidsbesparingar. Ett ytterligare problem är att risken för dubbelräkningar ökar 
när faktorer som ”skönhet, trevnad, trygghet”, tas med i kalkylen. ”Skönhet, 
trevnad och trygghet” är ju i sin tur beroende av ett antal andra faktorer som 
delvis täcks av andra kalkylposter, t.ex. risk för olyckor. Dessutom är det svårt att 
bryta ned den komplexa stadsmiljön i olika avgränsade delar som kan värderas i 
kronor.  
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En annan möjlighet är att direkt fråga individer/hushåll om vilken utformning 
av stadstrafiken som de efterfrågar. Detta kan göras genom att låta invånarna ta 
ställning till olika alternativ i folkomröstningar. Ett billigare alternativ är att med 
hjälp av enkätundersökningar kartlägga vad invånarna anser om stadens utform-
ning rörande avvägningen mellan biltillgänglighet för enskilda bilister och 
konsekvenser av mindre biltrafik i olika dimensioner. En ytterligare fördel med 
denna metod är att olika faktorer kan föras samman i ”paket” för helhets-
bedömningar. Detta innebär att de som svarar på enkäten måste väga olika 
faktorer mot varandra, faktorer som kan vara både fördelar och nackdelar för den 
enskilde. Trafik och stadsmiljö kan sägas vara ett område som kännetecknas av att 
det är olika sammanhängande lösningar som ska jämföras. En förändring av en 
faktor, t.ex. biltrafik, ger återverkningar på andra, t.ex. kollektivtrafik, gång-
/cykeltrafik och stadsmiljöns allmänna attraktivitet.  

För innerstädernas del är det många gånger samma individer som är både 
vinnare och förlorare när biltrafiken förändras. Om det blir fler restriktioner för 
biltrafik, t.ex. hastighetsdämpande åtgärder, kan inte bilen användas på samma 
sätt som tidigare, vilket kan uppfattas som en försämring. Samtidigt blir det 
enklare och säkrare att gå och cykla i innerstaden och stadsmiljön blir attraktivare, 
vilket kan uppfattas som en förbättring. När en individ ställs inför valet mellan 
olika alternativ där dessa faktorer varieras, måste fördelar vägas mot nackdelar för 
att välja det alternativ som individen anser vara det bästa. Varje individ som 
svarar på enkäter med den här typen av scenariobeskrivningar måste göra just den 
avvägning mellan biltrafikens fördelar och nackdelar som bör styra innerstadens 
utformning. 
 
5.2 Traffic calming på strategisk nivå 
Det finns tyvärr få studier som belyser individers preferenser och acceptans för 
traffic calming och hastighetsdämpande åtgärder på strategisk nivå (city-wide 
traffic calming), där traffic calming ses som ett möjligt alternativ för hur städers 
transportsystem kan utformas. En sådan studie som utgår från den 
problemställning som diskuteras i avsnittet ovan, 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 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 samt 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 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 
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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 dem som besvarade huvudfrågan i den postenkät som användes 
i undersökningen, föredrar en klar majoritet traffic calming som ledande princip 
för hur städers transportsystem ska utformas. 

 
5.2.1 Efterfrågan på hastighetsdämpande åtgärder och lokal 

översiktsplanering 
De scenariobeskrivningar och enkätkonstruktioner som utvecklades i samband 
med den studie som presenteras i Grudemo och Svensson (2000) och Svensson 
(2000), har också utnyttjats för att undersöka hur invånarna i Sundsvall vill att 
trafiken i innerstaden ska utformas (Svensson och Haraldsson, 2002). Studien 
gjordes på uppdrag av Sundsvalls kommun som en del i arbetet med 
översiktsplaneringen. I enkäten, som anpassades till lokala förhållanden i 
Sundsvall, återfanns fyra olika scenarion som respondenterna kunde välja bland: 
”ökad biltrafik och mer gatuutrymme åt bilarna”, ”dagens situation i centrala 
Sundsvall”, ”lägre hastigheter på de mindre gatorna” samt det avslutande 
scenariot ”utan besökande bilar och genomfartstrafik”. Resultaten visar att en klar 
majoritet av invånarna vill att biltrafiken i Sundvalls innerstad ska minska i 
omfattning. De två alternativ som innehåller en ökad omfattning av restriktioner 
för biltrafik och bilparkering, i jämförelse med dagens situation, föredras av ca 
60 % av invånarna. Restriktionerna består i huvudsak av fysiska konstruktioner 
och regleringar som gynnar gång-, cykel- och kollektivtrafik genom att reducera 
den privata biltrafikens hastighet och volym. Drygt 8 % av invånarna efterfrågar 
en ökad anpassning av innerstaden till biltrafik, och 30 % föredrar att dagens 
situation hålls oförändrad. 

I samband med arbetet med en ”local transport strategy”, för Edinburgh 
genomfördes en undersökning i syfte att ta reda på invånarnas preferenser för 
trafikens 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 Nilsson (1995), som är en del av en licentiatavhandling i miljöpsykologi, 
redovisas 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, dvs. 
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 
åtgärder för att begränsa biltrafik och parkering i innerstaden, som i den nyare 
studien utgörs av Lunds innerstad. Sedan anges den genomsnittliga 
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acceptansgraden bland de tillfrågade individerna i procent. I båda studierna, dvs. 
Nilsson (1995) och Küller och Laike (1993), är åtgärderna ”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 %. Åtgärderna ”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. 

När staden Lyon i Frankrike arbetade fram sin första ”Plans de Déplacement 
Urbains”, PDU, enligt den nya luftkvalitetslagstiftningen, se avsnitt 7.4, togs tre 
scenarion fram som stadens invånare fick möjlighet att ta ställning till. Scenario A 
utgjordes av en fortsatt anpassning till den trendmässigt ökande biltrafiken med 
fler parkeringsplatser i centrum och nya ringleder och motorvägar. Scenario B 
baserades på åtgärder för att öka andelen resande i kollektivtrafiken och underlätta 
för cykel- och gångtrafik, men innehöll inga direkta tvingande åtgärder för att 
reducera den privata biltrafiken. Scenario C, slutligen, tog sin utgångspunkt i 
alternativ B, men innehöll också tvingande åtgärder för att reducera biltrafiken 
som färre parkeringsplatser och mindre gatukapacitet för bilar i centrum, samt en 
restriktivare fysisk planering med förtätning och begränsning av ”urban sprawl”, 
externa handelscentra etc. Hela 40 000 invånare i Lyon tog ställning till de olika 
alternativen och 68 % föredrog scenario C. Stadens styrande politiska försam-
lingar föredrog dock alternativ B, men pga. det opinionsmässiga läget blev det 
förslag som antogs i planen ett alternativ ”B+”, som var ett mellanting mellan B 
och C.  

De resultat som diskuteras ovan visar därmed stora likheter med de resultat 
som redovisas i de EU-projekt som har studerat acceptansen för olika former av 
trafikstyrning, i första hand med hjälp av ekonomiska styrmedel, t.ex. EU-
projektet AFFORD, och hur olika städer i Europa har försökt att förbättra 
trafiksituationen genom ett mer integrerat förhållningssätt i den lokala 
planeringen, se t.ex. EU-projektet TRANSLAND. Det finns ofta en majoritet 
bland städernas invånare som efterfrågar åtgärder av traditionell traffic calming 
karaktär som hastighetsdämpande åtgärder genom fysiska konstruktioner, i 
synnerhet för bostadsområden och innerstäder. Ekonomiska styrmedel stöter i 
regel på ett betydligt större motstånd bland invånarna. Acceptansen för system 
med road-pricing är genomgående låg.  

De städer i Europa som idag planerar att införa road-pricing fogar in 
avgiftssystemen i breda åtgärdsprogram med komponenter som är betydligt mer 
efterfrågade av invånarna som utbyggd kollektivtrafik och hastighetsdämpande 
åtgärder. Road-pricing kan accepteras som system om det kombineras med andra 
åtgärder och/eller intäkterna av avgiftssystemet används på ett sådant sätt att en 
majoritet av invånarna anser att systemen bidrar till en bättre trafiksituation och 
attraktivare städer. Ett tydligt exempel på detta är de trängselavgifter som kommer 
att införas i centrala London i februari år 2003. Avgifterna är en del av det mycket 
omfattande åtgärdsprogrammet London Transport Strategy, som brukar beskrivas 
som en viktig orsak till att Ken Livingstone valdes till borgmästare för London, 
och som bl.a. innehåller omfattande förbättringsåtgärder av tunnelbanan, 
investeringar i 200 nya bussar i centrala London under rusningstid och nya broar 
över Themsen. 
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De undersökningar som genomfördes i Edinburgh och Sundsvall, och som 
diskuteras ovan, visar att det finns ett behov av att kartlägga stadsinvånarnas 
efterfrågan på olika utformningar av trafiken på strategisk nivå. Risken är annars 
stor att den lokala beslutsprocessen påverkas av demokratiska underskott och 
leder i fel riktning. Eftersom invånarna aldrig kommer att kunna köpa önskade 
kvantiteter ”stadsmiljö” eller ”trafikutformning” på en fungerande marknad måste 
detta hanteras med genom politik och planering. En enskild individ kan inte heller 
påverka trafiksituationen genom egna beslut och det egna beteendet. Det spelar 
ingen roll för det totala utfallet om en individ väljer att minska sin egen 
användning av bilen. Men detta innebär samtidigt att det inte heller går att tolka 
det faktiska beteendet som ett uttryck för de egentliga preferenserna. Det kan vara 
så att om individerna garanterades ett visst resultat eller utfall kopplat till de egna 
beteendeförändringarna, så skulle beteendet också förändras. Resultaten i 
undersökningarna belyser just denna problematik; det kan finnas en tydlig 
majoritet som skulle föredra att biltrafikens hastighet och volym reducerades och 
som skulle ställa sig bakom politiska beslut i den riktningen, samtidigt som en stor 
andel av denna majoritet i dag använder bilen i staden. 

Rätt utformade undersökningar, eller folkomröstningar, kan ge en politisk 
förankring och uthållighet för inriktningen av trafikens utformning i 
översiktsplanen. I dag finns det en uppenbar risk att den lokala debatten i t.ex. 
lokalpressens bevakning och insändarsidor, ger en skev bild av hur efterfrågan på 
trafikutformningen, med hastighetsdämpande och andra åtgärder, egentligen är. 
Det som av lokala politiker tolkas som en stark proteststorm mot implemen-
teringar av restriktioner för biltrafik eller hastighetsdämpande åtgärder, kan vara 
åsikter som företräds av en liten minoritet. Det är därför otillfredsställande att det 
är så få kommuner i Sverige som kartlägger hur den relevanta efterfrågan 
egentligen ser ut på lokal nivå.   

 
5.3 Acceptans för hastighetsdämpande åtgärder på 

projektnivå 
5.3.1 Projekt i Storbritannien och andra länder 
I Webster (1998) redovisas en litteraturgenomgång av studier som har försökt att 
mäta graden av acceptans bland olika kategorier av individer för hastighets-
dämpande åtgärder i form av 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 pga. 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. Med beaktande av metod- och mätproblemen anges en 
genomsnittlig ”acceptansgrad”, dvs. 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 1 000 individer. 
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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 hastighetsdämpande åtgärder i fyra engelska städer. Bl.a. 
genomfördes en enkätundersökning med över 2 000 enkäter där svarsfrekvensen 
var 41 %. Individerna tillfrågades om de sympatiserade med de grundläggande 
principerna för traffic calming, dvs. 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 hastighets-
dämpande åtgärder än respektive relevant jämförelsegrupp. I de flesta fall var 
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 luftkvalitet 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 %. För 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), dvs. 
”Civilised Streets”, samlades data in för 385 olika projekt med hastighets-
dämpande åtgärder i Storbritannien, varav omkring 40 stycken presenteras 
förhållandevis utförligt. För de flesta projekt har data samlats in via lokala 
myndigheter 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 dem 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 hastighetsdämpande 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 
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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 hastighetsdämpande åtgärder från butiksinnehavare och 
pubägare Motståndet från räddningstjänst och företrädare för kollektivtrafiken var 
mer förväntat.    

 
5.3.2 Projekt i USA 
I Ewing och Kooshian (1997) redovisas erfarenheter från hastighetsdämpande 
åtgärder i sex städer i Florida och i fem städer i andra delstater i USA. I de flesta 
städer har införandet av hastighetsdämpande 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 hastighetsdämpande 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 cirkulationsplatser 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 hastighetsdämpande 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). 

Genom att kräva delfinansiering av de boende i området för installation av 
hastighetsdämpande 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 % 
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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 hastighetsdämpande 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 
hastighetsdämpande åtgärderna från andra påverkansfaktorer. Empiriska 
undersökningar med prisdata måste därför i regel baseras på jämförelser mellan 
fastigheter där den enda skillnaden för de prispåverkande egenskaper är de 
hastighetsdämpande åtgärderna. En sådan studie redovisas i Bretherton et al. 
(2000). I studien testades effekten av uppförandet av väggupp på fastighetspriser i 
ett trettiotal stadsdelar i Gwinnet County, Georgia, med hjälp av regressions-
analyser. Inga statistiskt signifikanta samband mellan de hastighetsdämpande 
åtgärderna och fastighetspriserna kunde 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 i typfallet fler komponenter än farthinder (Amamoo, 1987).  

 
 

VTI meddelande 946 55 



6 Konsekvenser för detaljhandel och inner-
städers attraktivitet 

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 hastighetsdämpande 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 
starkt positiv inverkan på den lokala handeln och innerstädernas attraktionskraft 
generellt.  

 
6.1 Gågator och bilfria torg  
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 dagligvaru-
avdelningar 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 hastighetsdämpande 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 pga. 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 genom-
fördes 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 hastighetsdämpande 
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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 och bland fastighets-
ägare anges i själva verket som den drivande kraften bakom utbredningen av 
gågator och bilfria innerstäder i Västtyskland under 1970-talet (Nielsen, 1997). 

Det finns 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 
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 protesterar mot hastighetsdämpande åtgärder och initiativ 
för att minska tillgängligheten för bilburna kunder. Detta förklaras delvis av 
bristande information om de positiva erfarenheter som har vunnits i andra städer 
och länder. Det finns därför 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 trafiksaneringen (Nielsen, 1997). I den holländska staden 
Groningen protesterade köpmän och köpmannaorganisationer våldsamt mot de 
omfattande åtgärdsprogram med hastighetsdämpande åtgärder som staden ville 
införa vid mitten av 1970-talet. Mot slutet av 1980-talet verkade samma 
intressegrupper för att stadens nät med gågator skulle utökas kraftigt (Bratzel, 
1999). Men det bör återigen påpekas att i de flesta fall som har dokumenterats 
finns det både vinnare och förlorare inom den lokala detaljhandeln och inom 
andra branscher. 

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 handels-
företag och närstående intresseorganisationer att projekten försenades och att 
ambitionsnivån sänktes. Analyserna visade att det var betydligt fler vinnande 
butiker som kunde öka omsättningen pga. 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 
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korttidsparkeringar prioriterades på långtidsparkeringarnas 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. 

I den undersökning i Sundsvall som diskuteras i avsnitt 5.2.1 analyserades hur 
många individer som kan acceptera olika gångavstånd från parkeringsplats 
respektive busshållsplats till den plats i innerstaden som ska besökas. I båda fallen 
har den största andelen, omkring 45 %, svarat att de kan acceptera en gångtid på 
4–6 minuter. På sex minuter kommer man rätt så långt i innerstaden. För 
tillgänglighet med buss ställer invånarna högre krav än på tillgänglighet med bil. 
Omkring 30 % uppger att den högsta gångtid de kan acceptera från en 
busshållsplats är 0–3 minuter, motsvarande andel för gångtid från parkeringsplats 
är 15 %. Hela 30 % säger sig kunna acceptera en gångtid på 7–10 minuter från 
parkeringsplats till den plats i centrala Sundsvall som ska besökas. 

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 
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 efterfrågesidan på den 
lokala avsättningsmarknaden, och när åtgärderna har genomförts och 
omsättningen stiger, ansluter sig aktörerna inom handeln till kundernas synsätt av 
ekonomiska skäl. Det finns dock gott om exempel från framförallt 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 och regionala ekonomiska utvecklingen. En 
attraktiv och fungerande stadskärna är en mycket viktig tillgång för både den 
lokala och regionala ekonomin (Nielsen, 1997). 
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6.2 Attraktiva innerstäder 
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 spårburna kollektivtrafiken en central roll för 
innerstädernas transportförsörjning. I de flesta fall som nya eller upprustade 
spårvägssystem 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, utan förutsätter en mer omfattande blandning av olika 
verksamheter och ändamål (”mixed-use development”) Även om bostäder är en 
central och viktig komponent i en livaktig innerstad.   

Marknader som genererar positiva syn- och luktintryck är viktiga för 
attraktionskraften, i synnerhet gäller detta för mat och drycker. Underhållning på 
gator och torg, 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 
forskningsresultat som visar att många människor avskyr att gå i tunnlar under 
gator eller att behöva vistas under marknivån i andra syften. Företeelser som 
öppna platser eller gågator nedsänkta under gatuplanet upplevs av de flesta som 
mindre trevliga inslag i stadsmiljön (Hass-Klau et.al., 1999). 

 
6.3 Reducerad biltrafik i innerstäder ger ökad tillväxt 
Det kan konstateras att utökade restriktioner för biltrafik i innerstäder har varit ett 
viktigt konkurrensmedel för att bevara innerstädernas allmänna konkurrenskraft i 
flera decennier. Gågator, bilfria torg och hastighetsdämpande åtgärder har använts 
för att skapa attraktivare stadsmiljöer att vistas i. Detta har inneburit att 
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omsättningen i detaljhandeln och andra innerstadsbaserade ekonomiska 
verksamheter har ökat. Butiksutbudet har graderats upp i den meningen att butiker 
som kan ta ut högre marginaler har ersatt butiker med lägre marginaler. Butiker 
med högre marginaler har en bättre förmåga att betala högre hyror och 
avkastningen på investeringar i fastighetskapital i innerstäder har ökat. I dag kan 
en tydlig trend registreras, även i Sverige, där det är fastighetsägare och andra 
grupper med liknande ekonomiska intressen som driver på införandet av 
ytterligare åtgärder för att reducera biltrafiken och öka stadsmiljöns attraktivitet i 
innerstäder. Av allt att döma kan vi förvänta oss att styrkan i denna trend kommer 
att växa. Det tidigare ganska så ensidiga motståndet mot restriktioner för biltrafik 
och minskad biltillgänglighet från köpmannaorganisationer och andra intresse-
organisationer, har idag ersatts av en annan syn. 

Det är uppenbart att en del av dessa förändringar kan beskrivas som 
konsekvenser av att externa köpcentra har blivit ett reellt alternativ för 
handelsföretagens butikslokaliseringar och för fastighetsägarnas investeringar. 
Detta har drivit fram en tydligare uppdelning mellan innerstäder och externa 
köpcentra av marknadssegment och konkurrensstrategier. Vad som för några år 
sedan i Sverige beskrevs som en bitter konkurrensstrid mellan två likvärdiga 
alternativ och som en ”ödesfråga för våra städer” avser i dag mera en 
komplettering och anpassning till delvis olika marknadssegment. Den befarade 
”butiksdöd” som många varnade för som konsekvens av stormarknader och 
externa köpcentra, har i medelstora och större städer inneburit en forcerad 
förändring av innerstäderna i riktning mot attraktivare utformning, högre 
ambitioner för den arkitektoniska designen, fler gågator och bilfria 
innerstadsmiljöer och uppkomsten av ett butiks- och serviceutbud som 
kompletterar det externa utbudet. I Sverige, och i stora delar av övriga Europa, har 
innerstädernas starka historiska traditioner medfört att cityområdena har en 
betydligt bättre position än innerstäderna i USA. Den amerikanska situationen 
med förslummade ”downtowns” har få motsvarigheter i Europas medelstora och 
större städer. 

Hastighetsdämpande åtgärder och andra former av restriktioner för biltrafik 
vinner mark i innerstäder och bostadsområden, och utgör exempel på förbättringar 
av lokala trafik- och stadsmiljöer. Däremot kan den tendens som finns i den 
internationella litteraturen att ta innerstädernas omvandling som intäkt för en 
allmän förbättring av urbana transportsystem ifrågasättas. Problemen kvarstår, 
men har flyttats ut från innerstäder och vissa bostadsområden till andra delar av 
stadens transport- och trafiksystem (Marshall, 1999). 
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7 Hastighetsdämpande åtgärder och integrerad 
stadsplanering 

Den övergripande slutsatsen från diskussionen om olika konsekvenser av 
hastighetsdämpande åtgärder är att om åtgärderna kan bli en del av en 
sammanhållen lokal planering, med bredare åtgärdsprogram för att förbättra 
transportsystemet, förbättras möjligheterna att påverka utvecklingen i den riktning 
som anges av transport- och miljöpolitiska målsättningar. Åtgärdernas positiva 
effekter kan förstärkas genom en sådan integrerad ansats, vilket återknyter till 
diskussionen i inledningsavsnittet. I litteraturen fastlås att den traditionella 
uppdelningen av den lokala planeringen i en tekniskt orienterad trafikplanering 
och en mer arkitektoniskt inriktad stadsplanering, med bebyggelse och annan 
markanvändning i översiktsplaneringen samt utformningsinriktad detaljplanering, 
försvårar ett sådant integrerat angreppssätt. Det är inte möjligt att nå den fulla 
potential som hastighetsdämpande åtgärder och andra åtgärder möjliggör om inte 
dessa två lokala ”planeringskomplex” kan sammanföras i en helhet. Huvuddelen 
av de problem som finns i Sverige i samband med en mer utbredd användning av 
hastighetsdämpande åtgärder och förbättringar av lokala transportsystem, kan till 
stora delar hänföras till planeringsmässiga och organisatoriska faktorer.  

Denna problematik är givetvis ett mycket stort område, inte minst om den 
definieras utifrån den litteratur som finns och som kan sägas vara relevant i 
sammanhanget. Det finns inte utrymme att inom ramen för denna rapport ge en 
heltäckande bild av kunskapsläget och diskussionen om hur den lokala 
planeringen kan göras effektivare. Men i de följande avsnitten kommer 
inledningsvis den bristande integrationen mellan trafik- och bebyggelseplanering i 
Sverige att diskuteras utifrån de sektorsansvariga myndigheternas perspektiv. 
Därefter följer en kort diskussion av myndigheternas policyförslag om hur en 
sådan mer integrerad stadsplanering kan utformas. Diskussionen kommer att 
knyta an till den breddade trafikplaneringsprocess som föreslås av framförallt 
”Lugna gatan!” och utvecklingsprojektet ”TRAST” (Trafik för en attraktiv stad), 
samt av Boverket i den nya boken ”Stadsplanera – istället för trafikplanera och 
bebyggelseplanera”.  

Dessa policyinitiativ kommer att kontrasteras mot den bild av det faktiska läget 
på lokal nivå i svenska kommuner som förmedlas av pågående forskning vid VTI 
om implementering av hastighetsdämpande åtgärder. Avslutningsvis diskuteras 
några exempel på integrerad planering från den internationella arenan.  
 
7.1 Den svenska problembilden enligt sektorsansvariga 

myndigheter 
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 för 
utvecklingen av de svenska städernas transportsystem. Problembilden baseras på 
en genomgång av de nationella mål för miljö, trafiksäkerhet, tillgänglighet, 
transportkvalitet och positiv regional utveckling som anges i propositionerna 
1997/98:145 ”Svenska miljömål” och 1997/98:56 ”Transportpolitik 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 
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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 
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 planinstitut som återfinns i Plan- och bygglagen (PBL), dvs. områdes-
bestämmelser, 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 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-
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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 biltrafikens volym och hastighet, 
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, t.ex. olika ”policies” för handelns utveckling, inriktningen för trafik-
planeringen i kommunikationsprogram och allmänna målsättningar för den lokala 
miljöpolitiken i miljöprogram. Planer och program kan vara inbördes 
inkonsistenta och ha svaga konsekvenser för den faktiska politiken och den 
planering som på kort sikt påverkas av andra förutsättningar.  

Många års erfarenheter och forskning har visat att den mellankommunala 
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. 
Detta gäller både för transportsystemets funktionssätt och konsekvenser för 
miljön. Många detaljplaner följer dessutom inte de principer som fastslås i 
översiktsplaner och sektorsprogram. 

 
7.2 Stadsplanera! 
”Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera” är Boverkets 
aktuella bidrag till hur den problematik som diskuteras ovan ska kunna hanteras 
(Boverket, 2002). Boken är dock ”ingen handbok där det står hur man ska göra. 
Det är snarare en kunskaps- och inspirationsbok som resonerar kring hur man kan 
göra och som också visar hur ett antal kommuner har gjort. STADSPLANERA 
vill visa på handlingsalternativ som leder till en ”sammanhållen stadspolitik” 
enligt förordet till boken (sid. 3). Den sammanhållna stadspolitiken och den 
integrerade stadsplaneringen ska tas fram genom att ta ansats utifrån fem olika 
aspekter: stadens gestaltning och identitet, närhetsaspekten för att gynna cykel- 
och gångtrafiken, kollektivtrafikens möjligheter och konkurrenskraft, trafik-
säkerhet och trygghet samt en öppen och jämställd planeringsprocess i samverkan.  

Boverket går sedan igenom ett antal delområden som anges som förutsättningar 
för att kunna skapa en god stadsmiljö, delområden som är förankrade i samhällets 
mål, regler och lagar för hur staden bör fungera. Under varje delområde anges 
sedan olika underteman eller sakområden under rubriken ”så här kan man göra”. 
Dessa områden är olika till omfattning och karaktär, men kan i de flesta fall tolkas 
som en övergripande anvisning, eller råd, om hur den integrerade planeringen kan 
bedrivas. Det är de mest konkreta planeringsanvisningar som förekommer i 
”Stadsplanera” och har i vissa avsnitt inslag av handbokskaraktär, trots 
formuleringarna i förordet.  

De delområden i planeringsprocessen som, om de fungerar enligt Boverkets 
rekommendationer, ger upphov till en god stadsmiljö är samtal och delaktighet, 
stadens liv och själ, tillgänglighet för alla, stadens struktur och energibehov, 
skönhet och trevnad, grönska och frisk luft, stadens ljud och buller och 
trafiksäkerhet och trygghet. Trafikens utformning och funktion är, mer eller 
mindre, ett centralt tema i samtliga delområden. Detta kan exemplifieras genom 
att se lite närmare på innehållet för ”så här kan man göra” inom delområdet 
”trafiksäkerhet och trygghet”. Målsättningen för planeringen beskrivs som att 
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”planera för den attraktiva staden”. De följande underrubrikerna anger sedan 
riktningen för hur detta kan göras: 

 
– återskapa kontinuiteten i stadens trafiknät 
– rätt hastighet på stadens gator 
– påverka möjligheten att dämpa hastigheten i bilarna 
– studera barriäreffekterna av gator, trafikleder och järnvägar 
– separera trafikslagen där det är lämpligt 
– bygg om trafikleder till esplanader, stadsgator och rondeller 
– studera och prioritera barnens säkra förflyttningar 
– studera äldres och funktionshindrades säkra förflyttningar 
– studera möjligheten att öka tryggheten och förhindra brott 
– förbättra trafiksäkerheten i jämställda och öppna planprocesser 
– påverka människors attityder för ökad trygghet och säkerhet 
– gör en trafiknätsanalys utifrån en helhetssyn på staden 
 

Boverket förespråkar en förändring av trafiksystemen i städer i riktning mot ökad 
hållbarhet och säkerhet, samt, inte minst, en mer ”stadsmässig” utformning av 
vägar och gator med ökade arkitektoniska ambitioner. Av särskilt intresse i detta 
sammanhang är vilken betydelse Boverket lägger vid trafiknätanalysen, eftersom 
den utgör en viktig länk till policydokument och handböcker inom 
trafikplaneringsområdet, framförallt ”Lugna gatan!”. Med utgångspunkt från 
”Lugna gatan!” konstaterar Boverket att det i första hand är framkomlighet och 
trafiksäkerhet som beaktas i nätanalysen, men att även buller och avgaser måste 
tas med. Boverket menar att buller och avgaser inte har påverkat gatunätets 
uppbyggnad i särskilt hög grad tidigare. Vidare vill Boverket ”med kraft framhålla 
vikten av att en trafiknätanalys endast ses som ett planeringsunderlag av många 
när stadens trafik ska utformas. Trafiknätsanalysen måste ingå i en helhets-
bedömning där även en analys av stadens identitet, struktur, och gestalt med sina 
kvaliteter och problem ingår. Det man kommer fram till i trafiknätsanalysen måste 
vägas samman med en mängd olika intressen” (sid. 320–321). 

I Boverkets bredare agenda för vad den integrerade stadsplaneringen ska bestå 
av intar därmed nätanalysen en mer undanskymd position än för den 
planeringsprocess som beskrivs i ”Lugna gatan!”, som tar sin utgångspunkt i 
trafikplanering. ”Lugna gatan” utgör dock ett försök att utifrån en trafik-
planeringsposition vidga perspektivet och även omfatta många av de aspekter som 
Boverket menar bör ingå i den moderna integrerade stadsplaneringen. ”Lugna 
gatan!” har ju undertiteln ”en planeringsprocess för säkrare, miljövänligare, 
trivsammare och vackrare tätortsgator”. I ”Lugna gatan!” beskrivs med hjälp av 
en pyramid ”hur samtliga kvalitetsområden kan inordnas i ett system vid 
planeringen av trafikens infrastruktur – från vision och målbild till byggande, drift 
och underhåll” (sid. 13).  

De understa skikten i pyramiden utgörs av drift och underhåll, byggande och 
detaljutformning. Därefter följer de moment i planeringsprocessen som ”Lugna 
gatan!” ska fungera som en handbok för: målbild, nätanalys samt klassificering 
och principutformning. Boverkets ”Stadsplanera”, i synnerhet de delar som rör 
trafiksäkerhet och trygghet”, och ”Lugna gatan!” behandlar därför till stora delar 
samma problemområden men utifrån delvis olika perspektiv. ”Stadsplanera” kan 
sägas förorda en utökad och reformerad stadsplanering och ”Lugna gatan” 
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förordar en utökad och reformerad trafikplanering. De båda dokumenten rör sig 
mot samma mål om mer integrerad planering, men från olika utgångspunkter. 

För att komma ytterligare ett steg mot en mer integrerad planering, som också 
kan beskrivas i integrerade handböcker, driver därför Vägverket och Svenska 
kommunförbundet utvecklingsprojektet ”TRAST”, ”Trafik för en attraktiv stad”. I 
beskrivningen av ”TRAST” anges att huvudsyftet ”är att utveckla en handbok 
som lotsar användaren igenom en stadsplaneringsprocess som innefattar hänsyn 
både till bebyggelseplaneringens och till trafikplaneringens olika intressen” 
(www.vv.se/vag_traf/vgu-trast/Trast. Citaten nedan är också hämtade från denna 
källa där ”Diskussionsunderlag – Trafik för en attraktiv stad” finns publicerad).  

Utvecklingsarbetet utgår från att TRÅD inte längre har status av allmänna råd 
och att ”Lugna gatan!”, som delvis har ersatt TRÅD, inte innehåller en täckande 
behandling av olika intressen i tätortsmiljöerna vilket innebär en risk för att 
viktiga frågor inte behandlas och att planeringen inte rätt uppfattar vilka konflikter 
som finns mellan olika intressen. Samtidigt som ”trafik- och bebyggelse-
situationen” i svenska städer driver på en utveckling som fjärmar sig från de 
transportpolitiska målen. ”Attraktiva stadsmiljöer och en långsiktigt hållbar 
samhällsutveckling hotas bl.a. genom att bilbaserat resande tar för stora ytor i 
anspråk”. Vidare: ”Syftet med detta projekt är att ta fram en handbok som 
vägleder användaren i en process som avser att lägga fast en transportstrategi både 
som ett av underlagen till översiktsplaneringen och till åtgärdsplaneringen. 
Handboken tar vid där Boverkets bok STADSPLANERA slutar och baseras på 
kunskap från senare tids forskning och utveckling avseende tätortsfrågor.” 

Utvecklingsarbetet pågår och en första version av en handbokstext är i 
skrivande stund föremål för en samrådsprocess. Det är därför inte möjligt att 
redan nu redogöra för det slutliga innehållet i handboken. Men hastighets-
dämpande åtgärder av olika slag kommer att bli ett viktigt medel för att 
åstadkomma de förbättringar av de lokala transportsystemen som efterlyses: ”Den 
attraktiva staden kräver ett gatunät där bilarnas hastigheter anpassas till övriga 
trafikanter och verksamheter. Vid hastighetssäkring till 30 km/tim behövs förutom 
skyltsättning; fysiska hastighetssäkrande åtgärder, en effektiv hastighetsöver-
vakning och ett informationsarbete för att öka acceptansen för dessa åtgärder.”  

Diskussionsunderlaget för ”TRAST” förmedlar i första hand en bild av hur den 
arbetsprocess kan gå till som ska leda fram till en lokal transportstrategi. 
Diskussionen av själva innehållet i planeringen innehåller moment som finns 
beskrivna i ”Stadsplanera” och/eller ”Lugna gatan!”. Princip- och detaljutform-
ning förutsätter en omfattande nätanalys och kodifiering av vägar och gator efter 
olika syften. Konflikthanteringen består i första hand av att s.k. värderosor 
beskrivs som visar olika åtgärders konsekvenser för samtliga relevanta 
målområden. Detta ska göras för att visa att uppfyllandet av ett eller flera delmål 
kan motverka andra delmål. En värderos ska därför visa hur en åtgärd, 
åtgärdspaket eller strategi påverkar alla relevanta målsättningar eller målområden. 
Olika åtgärder kan dessutom vara mer eller mindre effektiva för måluppfyllelsen. 
Det är givetvis en mycket svår uppgift att med precision placera in olika åtgärder i 
värderosor. Det går också att hävda att både ”Stadsplanera” och ”TRAST” visar 
att det är en mycket svår uppgift att inom ramen för samma dokument dels 
diskutera/rekommendera former för planeringsprocessen och processmodeller, 
dels förmedla kunskap och ”inspiration” med tillräckligt djup inom de olika 
sakområdena. 
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7.3 Implementering av hastighetsdämpande åtgärder i 
städer 

Avsnitten ovan belyser problematiken som den formuleras av framförallt de 
sektorsansvariga myndigheterna. Problembeskrivningen utgår givetvis ifrån hur 
den faktiska situationen är på lokal nivå. Men det kan ändå vara av intresse att 
kontrastera beskrivningen ovan mot resultat från pågående forskning om hur 
hastighetsdämpande åtgärder implementeras i svenska städer. Resultaten är 
preliminära och kommer från ett forskningsprojekt vid VTI som kommer att 
avrapporteras under år 2003. (Projektet ”Implementering av hastighetsreducer-
ande åtgärder i några olika kommuner”, finansierat av Vägverket). Syftet med 
projektet är att för ett antal utvalda kommuner analysera processen i samband med 
planering, beslut, genomförande och utvärdering av hastighetsdämpande åtgärder. 
Undersökningen genomförs i ett begränsat antal kommuner och resultaten kan 
därför inte med säkerhet sägas vara representativa för alla städer/kommuner. 
Materialet har samlats in genom intervjuer av trafikplanerare. I förlängningen av 
projektet är ambitionen att även intervjua individer med andra funktioner inom 
den kommunala förvaltningen.  

Resultaten pekar på att införande av hastighetsdämpande åtgärder i första hand 
drivs av önskemål och påtryckningar från allmänheten, i typfallet de boende i ett 
bostadsområde, eller att de införs för att förbättra trafiksäkerheten för ett särskilt 
gatuavsnitt t.ex. en korsning med konflikter mellan biltrafik och oskyddade 
trafikanter. Kommunerna tar också ansvar för trafiksäkerheten vid sina egna 
institutioner som skolor och daghem, i första hand genom att införa lågfartszoner. 
Problemet är att bevaka att hastighetsgränsen 30 km/h också efterlevs av alla 
trafikanter. Detta är polisens uppgift men hastighetsövervakning i städer görs 
endast sporadiskt av resursskäl. En täckande och effektiv hastighetsövervakning 
förutsätter system med automatisk kontroll som ännu inte har tagits i bruk i större 
omfattning. Det finns därför ett tydligt behov av att hastighetssäkra gator med 
fysiska konstruktioner. 

I många kommuner anses också att hastighetsdämpande åtgärder, i första hand 
vertikala farthinder, ökar kostnaderna för drift och underhåll av gatunätet. I 
synnerhet gäller detta för de delar av Sverige där kostnader för snöröjning är en 
tung post i budgeten för den lokala väghållningen. Det är också vanligt att många 
företrädare för kollektivtrafiken är öppet kritiska mot implementeringar av 
hastighetsdämpande åtgärder. Det finns exempel på uttalanden från ansvariga för 
den lokala och regionala kollektivtrafiken som slår fast att hastighetsdämpande 
åtgärder alltid och undantagslöst är negativt för kollektivtrafik.  

 
7.3.1 Utvärderingar 
Löpande och systematiska utvärderingar av hastighetsdämpande åtgärder är i regel 
inte en del av den normala verksamheten inom den kommunala förvaltningen. 
Många gånger finns det inga före- eller eftermätningar av hastighet och 
trafikvolymer vid de åtgärdade gatuavsnitten. Det finns därför inga konsistenta 
data att använda vid utvärderingar av dessa aspekter. Möjligheten att kunna följa 
upp konsekvenser för trafiksäkerheten upplevs också som problematiskt av många 
kommuner. Det finns flera skäl för detta. En anledning är att polisrapporterade 
olyckor ger ett stort mörkertal, som möjligen skulle kunna minska om 
skadestatistik vid sjukhus användes i större omfattning. Ett annat viktigt skäl är att 
antalet olyckor ofta är så begränsat att konsekvenserna för säkerheten inte kan 
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beskrivas med faktiska data från den aktuella platsen. Detta innebär att någon 
form av modellbaserad ansats med sannolikheter/risker för olyckor av olika 
kategorier måste användas. Detta kräver i regel att externa konsulttjänster måste 
upphandlas. Även om sådana insatser genomförs kan det vara svårt för 
kommunens tjänstemän att bedöma konsultrapporterna och resultatens kvalitet. 

 
7.3.2 Helhetsperspektiv efterlyses  
Som konstateras redan i inledningen av denna rapport, och i avsnitten ovan, 
kännetecknas införandet av hastighetsdämpande åtgärder i Sverige av 
projektfokusering. Detta gör det också svårt för trafikplanerare och andra att 
bedöma den samlade långsiktiga inriktningen för trafikmiljöns utformning. Som 
beskrivs ovan saknar kommunerna en genomarbetad transportstrategi som är 
integrerad med kommunernas övriga planering. Det saknas därför en politisk 
vision, och därmed ett politiskt ansvar, för hur den framtida trafikmiljön ska 
utformas. Den förändring som bl.a. ”Stadsplanera” och ”TRAST” ska verka för 
efterlyses i hög grad av dem som arbetar med utformningen av de lokala 
gatunäten och trafiksystemen. 

Det politiska intresset i kommunerna för att med hjälp av hastighetsdämpande 
åtgärder förbättra transportsystemets funktionssätt upplevs också många gånger 
som förhållandevis svagt. Politikerna är betydligt mer intresserade av större 
infrastrukturinvesteringar som berör kommunens intressesfär som förbifarter och 
dragning av nya järnvägar. Dessa investeringar innebär att kommunen, åtminstone 
i geografiskt avseende, kan ta del av stora statliga medelstilldelningar för 
investeringar i transportinfrastruktur. På politisk nivå i kommunerna kan detta 
upplevas som betydligt viktigare än att kommunens egen planering medverkar till 
att uppfylla transport- och miljöpolitiska mål. Detta är ett viktigt förhållande som i 
hög grad måste påverka statens agerande om/när lokala transportstrategier blir 
verkningsfulla planeringsinstrument, vi återkommer till den diskussionen nedan. 

 
7.3.3 Används handböcker? 
De handböcker som finns tillgängliga, i första hand ”Lugna gatan!” används 
egentligen inte som fullständiga handböcker. Den planeringsprocess som beskrivs 
och rekommenderas i ”Lugna gatan!”, följs inte i sin helhet av kommunerna i  
undersökningsmaterialet. Många kommuner har genomfört, eller håller på att 
genomföra, trafiknätsanalyser enligt de riktlinjer som anges i ”Lugna gatan!”. 
Detta beror delvis på att det finns bidrag från staten att söka för att göra analysen 
och att den lämpar sig väl för att genomföra med hjälp av externa konsultinsatser. 
Metodiken för att genomföra nätanalysen är väldokumenterad, inte minst i ”Lugna 
gatan!”, där kapitlet om nätanalys är det klart mest utförliga och längsta av alla 
avsnitt i handboken. Trafiknätsanalysen löper dock stor risk att förpassas till 
bokhyllan och inte användas vidare i den fortsatta planeringen. Kommunerna i 
undersökningsmaterialet går inte vidare med de följande stegen i den 
planeringsprocess som beskrivs i ”Lugna gatan!”, dvs. principförslag med 
konsekvensbeskrivning och utbyggnadsordning (prioritetslista), som är 
konsistenta med nätanalysens klassificeringar och kvalitetskoder.   

Sammanfattningsvis bekräftar de preliminära resultaten den problembild som 
beskrivs ovan. Den faktiska stads- och trafikplaneringen i Sveriges kommuner 
befinner sig i dagsläget en bit från de ambitioner som målas upp i ”Stadsplanera” 
och ”TRAST”. Samma sak gäller för den planeringsprocess som beskrivs i 
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”Lugna gatan!”. ”Lugna gatan!” och även ”SÄTIK – Åtgärdskatalog” används 
framförallt för att ge idéer om hur hastighetsdämpande åtgärder i form av fysiska 
konstruktioner kan utformas för att förbättra trafiksäkerheten på de avgränsade 
gatuavsnitt som kommunerna anser bör åtgärdas. Men hastighetsdämpande 
åtgärder är än så länge inte en delkomponent i en integrerad trafik- och 
bebyggelseplanering på lokal nivå i svenska städer och tätorter.  

 
7.4 Internationella exempel 
Som framgår av rapporten används hastighetsdämpande åtgärder i många länder. 
Vad som också framgår av diskussionen är att det finns länder och städer som 
använt sig av ”traffic calming” i betydligt större omfattning än vad som kan sägas 
vara gällande för svenska förhållanden. Det finns därför anledning att 
uppmärksamma inte bara de erfarenheter som har gjorts i samband med 
åtgärdernas direkta konsekvenser, utan också fokusera politiska, planerings-
mässiga och organisatoriska förhållanden bakom införandet av hastighets-
dämpande åtgärder. Huvuddelen av den forskningen/utredningen kvarstår att 
genomföra och får därför hänskjutas till avsnittet om fortsatt forskning. Syftet 
med detta avsnitt är att diskutera vilka perspektiv och områden som kan vara 
meningsfullt att fördjupa i fortsatta analyser. 

Det som är det mest intressanta för rapportens syfte är vad som händer på lokal 
nivå i konkreta städer och tätorter. Men i princip finns det olika institutionella 
drivkrafter som kan ligga bakom skillnader mellan städer/länder för hur 
problemområdet stad och trafik ska hanteras. Det kan röra sig om 
förändringar/påtryckningar som kan relateras till den nationella eller regionala 
nivån, och det kan röra sig om skillnader mellan olika lokala politiska strategier 
inom ramen för en och samma nationella eller regionala ram. Båda dessa 
perspektiv bör uppmärksammas.    

 
7.4.1 Nationella initiativ för integrerad planering  
7.4.1.1 PDU i Frankrike 
År 1996 antogs i Frankrike en ny lagstiftning om luftkvalitet och rationell 
energianvändning. (Avsnittet baseras på material från de franska organisationerna 
GART (samlande organisation för myndigheter med ansvar för transportsektorn) 
och Certu (forskningsinstitut inom transportsektorn) samt Hylén and Pharoah, 
2002). I lagstiftningen fastslås att alla sammanhängande stadsområden 
(conurbations) som har minst 100 000 invånare, ska upprätta ”Plans de 
Déplacements Urbains”, PDU, som till engelska brukar översättas med ”Urban 
Mobility Plans”. Ansvarig för att en sådan plan upprättas är den myndighet som 
har ansvaret för lokala transporter, en myndighet som i första hand har 
kollektivtrafik som sin huvudsakliga uppgift. Detta innebär att 70 städer måste 
upprätta en PDU enligt lagstiftningen, ett arbete som i dagsläget i stort sett är 
genomfört vad gäller själva planeringsdokumentet. Utöver detta har omkring 20 
städer med ett mindre antal invånare valt att följa samma planeringsprocess, även 
om det inte är obligatoriskt enligt lagen.  

Lagtexten slår fast att man i PDU:n ska hantera följande problemområden: 
 
– Begränsa biltrafiken 
– Utveckla kollektivtrafik och gång-, cykeltrafik 
– Utveckla och hantera genomfartstrafiken 
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– Organisera bilparkeringen 
– Effektivisera varudistributionen i städerna 
– Påverka företag och myndigheter att få personalen att resa med kollektiv-

trafik och delta i bilpooler 
 

Utöver dessa obligatoriska områden har många städer även valt att prioritera 
trafiksäkerheten med fokus på oskyddade trafikanter, även om det är långt ifrån 
alla städer som har tagit det steget. 

Planeringsprocessen inleddes med att nuläget inventerades i den meningen att 
fördelningen av resande med olika färdmedel inom det relevanta geografiska 
området beskrevs. I första hand är det ”modal share” som används som 
målvariabel, dvs. andelen av alla resor som företas med ett visst färdmedel, bil, 
kollektivtrafik, tvåhjulsfordon och gång. Därefter gjordes en prognos för hur 
färdmedelsfördelningen skulle förändras inom en tioårsperiod om den historiska 
trenden skrivs fram. Trenden jämfördes sedan med ett antal alternativa scenarion, 
där ett valdes ut som planalternativ. Beslutet om vilket alternativ som ska gälla 
fattades av de berörda politiska instanserna, men var också föremål för omfattande 
informations- och samrådsförfaranden riktade mot företag, andra organisationer 
och allmänheten. 

För huvuddelen av städerna innehåller planen en reducering av andelen för 
biltrafik med 4–8 procentenheter inom en tidsperiod på 5–10 år. Strasbourg är ett 
intressant undantag där ambitionen är att minska bilandelen med hela 
26 procentenheter under en tioårsperiod.  

Det medel som i första hand ska användas för att åstadkomma förändringarna 
är satsningar på kollektivtrafik med radiella förbindelser. I princip alla större 
städer har beslutat att genomföra omfattande investeringar i nya spårvägssystem. I 
Lyon kommer närmare två tredjedelar av den totala investeringsramen att 
användas för att förbättra kollektivtrafiken. Huvuddelen tillfaller det nya 
spårvägssystemet med investeringar på ca 500 miljoner euro. Alla städer kommer 
också att genomföra investeringar i förbifarter och ringleder för att lyfta ut 
biltrafik från det geografiska område som omfattas av planen. Planerna innehåller 
därför stora väginvesteringar till förmån för biltrafiken. Men också olika former 
av hastighetsdämpande åtgärder förs fram som medel. I synnerhet gäller detta för 
de städer som anger att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är ett starkt 
prioriterat område. För alla städer anges att omfattande investeringar är önskvärda 
för att förbättra städernas centrumområden. Nya spårvägar används som ett 
effektivt medel för att begränsa biltrafiken genom att ianspråkta gatuutrymme. 
Men också hastighetsdämpande åtgärder, ombyggnader av gaturum och torg, 
borttagande av gatuparkering m.m. ska göras för att öka innerstädernas 
attraktivitet. 

Utvecklingen av hur de franska PDU-planerna kommer att realiseras är 
intressant att följa av flera skäl. Lagstiftningen fastslår ett tvingande krav att 
myndigheterna på lokal nivå ska ta fram en mer genomarbetad och integrerad 
planering för att aktivt motverka de negativa effekterna av den ökande biltrafiken. 
Målvariabeln, en viss färdmedelsfördelning, är förhållandevis enkel att beskriva, 
kommunicera och följa upp. Planerna, och lagstiftningen, ger invånarna goda 
möjligheter att på ett systematiskt sätt ta ställning till hur stadens trafiksystem bör 
utformas på strategisk nivå, vilket samtidigt är starkt normerande för hur det 
politiska systemet kan agera. Det är samtidigt viktigt att påpeka att den franska 
politiska strukturen på olika nivåer definitivt inte är uppbyggd på ett sådant sätt att 
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PDU-processen kommer att förenklas. Av allt att döma kommer realiseringen av 
planerna att ställa krav på betydande omorganisationer och förändringar av 
ansvarsområden och befogenheter. Framtagandet av planerna tvingade fram en 
betydligt bredare organisationsstruktur och förankring i jämförelse med den 
tidigare planeringsverksamheten. Lagstiftningen medför därför också betydande 
organisatoriska förändringar på lokal nivå, utan att detta behöver regleras explicit 
i lagtexten. PDU-planerna kommer också att utgöra plattform för 
diskussioner/förhandlingar om hur de olika åtgärderna ska finansieras med 
avseende på kostnadsansvarets fördelning mellan lokal, regional och nationell 
nivå. Planerna ger t.ex. den nationella nivån bättre möjligheter att använda den 
statliga investeringsramen för transportområdet effektivare i syfte att föra 
utvecklingen närmare transportpolitiska målsättningar. Varje investering i 
transportinfrastruktur i städerna är bearbetad inom ramen för den nya planerings-
processen.  

Av detta följer att om de faktiska resultaten av PDU-planeringen kan komma i 
närheten av de intentioner som ligger bakom den nya lagstiftningen, skulle en 
förändring av den svenska planeringsprocessen i samma riktning lindra de 
problem som finns i Sverige, identifierade av de sektorsansvariga myndigheterna, 
se ovan. 

 
7.4.1.2 Lokala transportplaner i Storbritannien 
I Storbritannien har institutionella förändringar genomförts som har tydliga 
paralleller med utvecklingen i Frankrike. I juli 1998 publicerade regeringen 
vitboken ”A New Deal for Transport: Better for Everyone” (DETR, CM3950). I 
vitboken anges att processen för att fördela medel till investeringar i 
transportinfrastruktur på lokal nivå ska förändras. Den tidigare modellen, 
Transport Policy and Programmes (TTP), ersattes av Local Transport Plans 
(LTP) som ska upprättas på ”local-” eller ”county-nivå” beroende på vilket 
faktiskt geografiskt område det gäller. Alla investeringar som kan bli aktuella att 
genomföra ska behandlas inom ramen för den nya planeringsprocessen (DETR, 
2000a och b). 

Till skillnad mot TTP, som togs fram varje år, kommer LTP bestå av planer 
med fem års löptid för att skapa bättre förutsättningar för en långsiktig 
investeringsplanering. LTP är delvis ett underlag för äskande av medel från 
nationell nivå på samma sätt som TTP, men är också ett strategiskt dokument för 
lokal förankring och delaktighet. TTP innehöll i princip bara kapitalinvesteringar. 
I det regelverk som utgör basen för LTP ges lokala myndigheter möjlighet att 
införa vägavgifter och avgifter på de parkeringsplatser som arbetsgivare erbjuder 
personalen. De lokala myndigheter som inom en tioårsperiod räknat från år 2000 
inför sådana avgifter har exklusiv rätt att förfoga över alla intäkter från 
avgiftssystemet under tio år från det att det införs. Intäkterna i LTP kan därför 
bestå dels av finansiering av investeringar, dels av intäkter från vägavgifter och 
”parkeringsskatter”. I LTP är dessutom inte alla medel öronmärkta för exakt 
specificerade ändamål, utan det finns större möjligheter att på lokal nivå påverka 
resursallokeringen. I LTP betonas vikten av att använda konkreta mål och 
indikatorer som beskriver graden av måluppfyllelse och kontinuerlig styrning. I 
TTP var det i första hand investeringar i nya vägar/gator som var i fokus. LTP 
avser att genom en integrerad transportstrategi gynna kollektivtrafik och 
gång/cykeltrafik.  
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En LTP ska bestå av fem integrerade block: 
 
– målsättningar som är konsistenta med nationella mål för transportsektorn 

dvs. förbättrad trafiksäkerhet, ökad tillgänglighet för alla, ekonomisk 
effektivitet, förbättrad integration mellan transportplanering och markan-
vändningsplanering i övrigt samt förbättringar av miljön. Målen ska vara 
lokalt förankrade bland allmänhet, företag, politiska instanser och 
intresseorganisationer i det aktuella området 

– en analys av problem och möjligheter 
– en långsiktig strategi för att hantera problemen och realisera planens 

målsättningar 
– ett femårigt implementeringsprogram med åtgärder inklusive kostnader 
– en uppsättning indikatorer som kan användas för att utvärdera hur/om 

planens målsättningar uppfylls 
 

Utgångspunkten för LTP är integration. Integration mellan tänkande och handlade 
inom alla relevanta politikområden och beslutsfattande på olika nivåer, lokal 
regional och nationell. Dessutom framhålls vikten av att privat och offentlig 
sektor drar åt samma håll inom transportområdet. LTP ska visa hur man kan 
minska beroendet av privat biltrafik och vidga resealternativen. Huvud-
inriktningen är att reducera beroendet av privat biltrafik och gynna kollektiv-, 
gång- och cykeltrafik. I LTP ska de ansvariga myndigheterna använda ”Traffic 
Management and Demand Restraint” utifrån en strategisk utgångspunkt, dvs. hur 
hela områdets trafikstyrning ska hanteras. Här framhålls att hastighetsdämpande 
åtgärder är en viktig del av ”traffic management” och ska användas ur ett 
helhetsperspektiv och också ses som ett medel som kan påverka trafikens 
utformning i ett vidare perspektiv, utöver åtgärdernas förmåga till avsevärda 
förbättringar av vissa avgränsade avsnitt, t.ex. vid en tidigare olycksdrabbad 
korsning. En annan central utgångspunkt är att förbättra integrationen mellan 
olika färdmedel genom förbättrade möjligheter för gående och cyklister att färdas 
till kollektivtrafikens hållplatser, ”park and ride”, integrationen mellan lokala 
transportsystem och regionala, nationella och internationella resor etc. I LTP ska 
också relationen mellan lokala vägnät och vägar i det regionala och nationella 
vägnätet beaktas samt förutsättningarna för transporter på landsbygden. 

På samma sätt som i de franska PDU betonar LTP att problemområdet 
”sustainable distribution” måste få ökad uppmärksamhet. Distributionen ska 
effektiviseras och den tunga trafikens negativa konsekvenser för miljön i bred 
mening måste åtgärdas. Detta kan göras genom att förbättra möjligheterna för 
godstransporter på järnväg och sjöfart, bättre styrning av tung trafik, samordnad 
distribution i städer etc. Avslutningsvis framhålls att integrationen mellan 
transportplaneringen/politiken och andra samhällsområden måste förbättras. LTP 
måste beakta trafikens sociala konsekvenser med fokus på särskilt utsatta grupper 
i samhället. LTP ska också visa hur transportplaneringen kan medverka till att 
förbättra städers attraktivitet i generell mening och hur klimatfrågan, luftkvalitet 
och buller hanteras. 

Regeringen/departementet har gett ut ett omfattande material med anvisningar 
för hur en LTP ska tas fram och vad den ska innehålla. Det finns också detaljerade 
redovisningar som visar hur departementet kommer att utvärdera LTP och hur 
finansieringen av de olika åtgärderna kommer att genomföras. År 1999 togs ett 
antal provisoriska ettåriga LTP fram och från år 2000 bedrivs LTP i den 
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omfattning som anges ovan med en femårig planeringshorisont. Detta innebär att 
det nu finns ett antal LTP för olika städer tillgängliga. Det pågår också ett antal 
”monitorprojekt”, bl.a. i Oxford och Edinburgh, som följer utvecklingen av de nya 
initiativen. En viss särställning intar givetvis den omfattande ”London Transport 
Strategy” med bl.a. stora satsningar på kollektivtrafiken, nya broar över Themsen 
och ett vägavgiftssystem i city som tas i drift i början av år 2003.  

För svenskt vidkommande kan det vara av intresse att dels se närmare på hur 
planeringsmodeller och -processer har förändrats för att åstadkomma en mer 
integrerad stads- och trafikplanering, dels studera hur konkreta LTP har utformats 
i olika städer och vad åtgärderna får för konsekvenser. 

 
7.4.2 Städer som föredömen? 
Utöver de nya initiativ som tas av den statliga nivån för att åstadkomma en mer 
integrerad planering på lokal och regional nivå, kan det finnas skäl att se närmare 
på hur enskilda städer har arbetat med problemområdet. Det finns ett antal städer 
som brukar framhållas som ”goda exempel” när det gäller att hantera 
problemområdet stad och trafik. Städer som ofta brukar nämnas är Zürich och 
Basel i Schweiz, Amsterdam och Groningen i Nederländerna samt Freiburg i 
Tyskland (Bratzel, 1999). I Frankrike nämns städer som Grenoble, Nantes, 
Strasbourg och Dijon som föredömen där man har kommit lite längre i arbetet 
med att begränsa de negativa konsekvenserna av den växande biltrafiken (GART, 
Certu). I Storbritannien brukar Edinburgh och Nottingham föras fram som 
intressanta exempel, samt de städer som har lyckats att förhindra 
trafikutvecklingens negativa konsekvenser för den historiska stadskärnas 
autencitet och attraktivitet, t.ex. York, Oxford och Cambridge.  

Kännetecknande för föregångsstäderna på den europeiska kontinenten är att de 
har arbetat aktivt med dessa problem under en lång tid, 20-30 år, och i vissa fall 
ännu längre. De erfarenheter och resultat som kan redovisas har använts i 
utformningen av t.ex. PDU och andra liknande initiativ för en mer integrerad 
planering med högre ambitioner och tydligare koppling till mål inom transport- 
och miljöpolitiken. 

I Amsterdam stoppades ett omfattande saneringsprogram för innerstaden och 
utbyggnadsplaner för tunnelbanan under 1960-talet. Som alternativ antogs en 
strategi för att skapa en kompakt stad med upprustning av spårvägen och 
omfattande åtgärder för att underlätta för gång- och cykeltrafiken, samt minskande 
ytor för trafik och parkering av bilar. Under 1970-talet minskade utrymmet för 
biltrafik och parkering i innerstaden drastiskt. I Groningen skrotades 1960-talets 
planer för stadens utveckling med ökad kapacitet för biltrafik i innerstaden och 
utlokalisering/spridning av de typiska innerstadsaktiviteterna. De gamla planerna 
ersattes i början av 1970-talet med en planering som strävade efter att bevara en 
kompakt, småskalig innerstad med många olika verksamheter och med 
omfattande restriktioner och utrymmesminskningar för biltrafik och parkering. 

Freiburg minskade biltrafiken i innerstaden i början av 1970-talet och byggde 
om flera affärsgator till gågator. I slutet av 1970-talet började man på nytt att 
investera i spårvägssystem. Den gamla spårvägen hade avvecklats tio år tidigare. 
Freiburg var också den första stad i Tyskland som redan år 1984 introducerade ett 
förhållandevis billigt månadskort för kollektivtrafiken, trots svåra politiska och 
finansiella förutsättningar för stadens styrelse. 
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I Zürich och Basel har spårvägen genomgående spelat en central roll och har 
aldrig varit nedlagd. I början av 1970-talet genomfördes omfattande upprustningar 
av spårvägen, samtidigt som hastighetsdämpande åtgärder i form av fysiska 
konstruktioner uppfördes i innerstäderna. Under 1980-talet ökade användningen 
av medel som hastighetsdämpande åtgärder, parkeringsrestriktioner och gågatu-
zoner för att reducera biltrafiken i innerstaden. Protesterna mot dessa åtgärder har 
tidvis varit stora, men har hanterats genom opinionsmässigt tilltalande satsningar 
på kollektivtrafiken, och att man aldrig har byggt upp den kapacitet för biltrafik i 
innerstäder, med bredare gator och trafikplatser, som finns i många andra städer 
(Bratzel, 1999). 

Det finns därför ett antal städer som kan fungera som objekt för 
fallstudier/informationsinhämtning för att öka kunskapen om hur en mer 
integrerad stads- och trafikplanering kan bedrivas, vilka åtgärder som kan 
användas och vilka konsekvenser som uppstår. Det finns goda möjligheter att ta 
fram material som belyser detta. EU kan inte direkt påverka planering och politik 
på lokal nivå i medlemsländerna pga. subsidiaritetsprincipen, vilket har gett 
återverkningar på inriktningen av den EU-finansierade forskningen inom området. 
Men detta är troligen en fördel i detta sammanhang eftersom de relevanta EU-
projekten består av ett stort antal fallstudier och material från/om olika städer för 
att visa på ”good examples” och ”best-practice”. Inom framförallt följande EU-
projekt finns ett förhållandevis rikt material som skulle kunna bearbetas 
systematiskt för att bredda den svenska kunskapsbasen: 

 
– DANTE: Designs to avoid the need to travel in Europe 
– CAPTURE: Cars to public transport in the urban environment 
– ADONIS: Analysis and development of a new insight into the substitution 

of short car trips by cycling and walking 
– SESAME: Derivation of the relationship between land-use, behaviour 

patterns and travel demand for political and investment decisions 
– TRANSLAND: Integration of transport and land-use planning 
– OPTIMA: Optimisation of policies for transport integration in metropolitan 

areas 
– LEDA: Legal and regulatory measures for sustainable transport in cities 
 

Ett genomgående resultat från dessa projekt är att det framförallt är trafiken i 
innerstäder, och i vissa avgränsade bostadsområden, som har förändrats i den 
riktning som anges av transport- och miljöpolitiska mål. Sett ur ett regionalt 
perspektiv kvarstår många av problemen, biltrafiken har styrts om till andra delar 
av det regionala vägnätet genom förbifarter och ringleder. (Marshall, 1999) Men 
även om ”föregångsstäderna” uppvisar samma problembild och utvecklings-
tendenser som alla andra städer med växande biltrafik, är de ändå i regel ”bättre” 
än genomsnittet när utvecklingen inom olika områden jämförs, och den rätta 
rubriken blir därför ”relativt framgångsrika städer”. Det finns också tecken som 
tyder på att dessa städer, t.ex. Zürich och Basel, också kommer att gå före när det 
gäller den regionala samordningen och planeringen (Bratzel, 1999). 
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7.5 Lokala transportstrategier – en resultatdiskussion 
Som anges i det första avsnittet i rapporten har också den svenska regeringen i 
propositionen ”Infrastruktur för ett långsiktigt hållbart transportsystem” (prop. 
2001/02:20) angivit att integrationen i planeringen måste öka, också på lokal nivå, 
om det ska vara möjligt att nå transport- och miljöpolitiska målsättningar. 

”Investeringar i infrastrukturen bör planeras utifrån ett brett samhällsperspektiv 
och samordnas med utvecklingen inom andra samhällssektorer. Senast 2010 bör 
fysisk planering och samhällsbyggande grundas på program och strategier för hur 
ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan åstadkommas 
så att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter förbättras” (sid. 132). 

”Varje kommun skall ha en översiktsplan, som är ett strategiskt dokument som 
visar samspelet mellan olika markanvändningsanspråk. I en översiktsplan ingår 
infrastrukturen både som planeringsförutsättning och som möjlighet. En aktiv 
kommun kan använda en brett förankrad översiktsplan, som i sig saknar 
rättsverkan, som ett instrument för att ge ramar och villkor för kommunens 
utveckling. Översiktsplanen kan även innehålla program och strategier för hur ett 
varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur skall åstadkommas så 
att bilanvändningen kan minska och förutsättningarna för miljöanpassade och 
resurssnåla transporter förbättras” (sid. 133).  

I andra delar av propositionen framhåller regeringen att motsvarande 
förändring av planeringen också bidrar till att föra utvecklingen närmare de övriga 
transportpolitiska målen om tillgänglighet, kvalitet, säkerhet, regional utveckling 
och jämställdhet. Regeringens ambitioner inom området är därför tydliga. 

På lokal och regional nivå kan detta tolkas som att integrerade 
transportstrategier av den typ som kortfattat beskrivs ovan, ligger i linje med de 
förändringar av planeringsmodeller och processer som regeringen efterlyser. En 
övergripande slutsats från genomgången av den litteratur som har bearbetas inom 
ramen för rapporten, är att hastighetsdämpande åtgärder kan vara ett effektivt 
medel för att bidra till de förbättringar av lokala transportsystem som följer av 
transport- och miljöpolitiska målsättningar. Åtgärderna har dock störst positiv 
effekt om de är positionerade i en integrerad transportstrategi. Nedan följer ett 
förslag att tolka resultaten i rapporten, dvs. det samlade intrycket från 
materialgenomgången inom de olika sakområdena, i ljuset av målsättningen om 
en mer integrerad stads- och trafikplanering på lokal nivå.  

I en integrerad transportstrategi kommer åtgärder som gynnar kollektiv-
trafikens förutsättningar och hastighetsdämpande åtgärder att användas som medel 
för att nå samma målsättningar. Genom att foga in åtgärderna i en integrerad 
strategi löser man till stora delar upp den konflikt som uppstår om 
hastighetsdämpande åtgärder bara ses som projektbaserade åtgärder på avgränsade 
gator. De problem som finns i dag i Sverige med protester från kollektivtrafikens 
företrädare mot hastighetsdämpande åtgärder är därför dubbelt olyckliga. 
Kollektivtrafiken bör ses utifrån ett systemperspektiv där det är den totala andelen 
av allt resande som är den centrala målvariabeln. Av rapporten framgår att bredare 
implementeringar av hastighetsdämpande åtgärder kan öka kollektivtrafikandelen, 
genom att begränsa framkomligheten för biltrafiken, och att åtgärder som gynnar 
kollektivtrafikens framkomlighet i sig kan användas som hastighetsdämpande 
åtgärder. 
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Om hastighetsdämpande åtgärder ingår som delkomponent i en lokal 
transportstrategi kommer också fokus för utvärderingar och uppföljningar att 
hamna på den strategiska nivån, d.v.s. strategin betraktas som en helhet. Det är 
utifrån detta perspektiv som hastighetsdämpande åtgärders effekter på miljön 
måste utvärderas. Genom att begränsa biltrafikens hastighet och volym kommer 
transportstrategin att förbättra den lokala luftkvaliteten och minska buller-
exponeringen. Detta utesluter inte att fortsatta försök måste utföras för att 
förbättra detaljutformningen av olika fysiska konstruktioner för att minska avgas- 
och bulleremissioner. Men det är önskvärt att det idag förekommande skenbara 
motsatsförhållandet mellan hastighetsdämpande åtgärder och avgas- och 
bulleremissioner som ofta används som utgångspunkt i argument mot 
hastighetsdämpande åtgärder, kan nyanseras avsevärt. Fortfarande gäller 
emellertid att det i första hand är lokala miljöer som kan förbättras. För att 
kontrollera för konsekvenser av omflyttningar av biltrafik och klimatperspektivet 
måste lokala transportstrategier fogas samman till regionala och nationella 
åtgärdsprogram. 

I avsnittet ovan om internationella exempel återges den lokala förankringens 
betydelse för transportstrategiers effektivitet. I detta ingår en bred förankring av 
åtgärderna bland stadens invånare. Litteraturen visar förhållandevis entydigt att 
hastighetsdämpande åtgärder är något som efterfrågas av en majoritet av berörda 
individer. Det finns gott om resultat vad gäller acceptansen för enskilda projekt, 
men kunskapsläget för efterfrågeinriktningen på strategisk, stadsövergripande, 
nivå är betydligt sämre. I Sverige är det ovanligt att man på lokal nivå verkligen 
tar reda på hur efterfrågan på olika principiella utformningar, eller strategier, för 
trafikens utformning i staden egentligen ser ut. Det är därför som de 
sektorsansvariga myndigheterna efterlyser en samlad vision för hur staden och 
trafiken ska utvecklas och förändras, som utgångspunkt för den mer preciserade 
planeringen.  

Det finns heller inte några exempel på genomarbetade lokala transportstrategier 
som utsätts för ordentlig prövning genom t.ex. folkomröstningar. Det finns därför 
en uppenbar risk att en mycket liten gruppering av högljudda motståndare kan 
bromsa en förändring som efterfrågas av en stor, men tyst, majoritet med hjälp av 
samrådsmöten, insändarsidor och vinklad rapportering i lokalpressen.   

En viktig aspekt som framkommer i litteraturen är att hastighetsdämpande 
åtgärder efterfrågas av individer också av andra skäl än enbart för att kunna 
tillgodogöra sig summan av de positiva effekterna inom de olika områden som 
direkt kan kopplas till transportpolitiska delmål, i första hand trafiksäkerheten. 
Svårfångande värden som ”skönhet och attraktivitet” är också viktiga i 
sammanhanget, inte minst för innerstäder. Hastighetsdämpande åtgärder medför 
goda möjligheter att bygga om trafikmiljöer i en riktning som många uppfattar 
som en tydlig förbättring. Detta innebär i sin tur att t.ex. automatisk 
hastighetsövervakning eller ISA-system (hastighetsanpassning i fordon) inte kan 
ses som substitut till fysiska konstruktioner fullt ut. Att enbart införa 
hastighetsövervakning ger givetvis begränsade effekter för ”skönhet och 
attraktivitet” som i sin tur kan vara en viktig anledning till att hastighetsdämpande 
åtgärder efterfrågas av många individer. 

Hastighetsdämpande åtgärder och konsekvenser för detaljhandel, och annan 
tjänsteproduktion i städer, har nästan enbart undersökts utifrån ett 
innerstadsperspektiv och resultaten är entydiga. Så länge som tillgängligheten till 
innerstaden kan garanteras, genom kollektivtrafik eller parkeringsmöjligheter vid 
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innerstadens yttre gränser, innebär hastighetsdämpande åtgärder och andra 
restriktioner för biltrafik som parkeringsrestriktioner, kapacitetsminskningar och 
gågator att innerstäderna blir attraktivare miljöer som gynnar omsättningen inom 
detaljhandeln och inom andra branscher. Ökad biltillgänglighet inom innerstaden 
ger motsatta effekter. Detta utesluter inte att det kan ske betydande 
strukturförändringar som kan missgynna vissa företag och verksamheter, även om 
den samlade omsättningen i princip alltid ökar efter en omställningsperiod. 
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8 Förslag till fortsatt forskning och utveckling 
I detta avsnitt diskuterar vi kortfattat de forskningsområden som vi finner som 
mest angelägna att utveckla med hjälp av nya forskningsinsatser, med 
utgångspunkt från de områden som behandlas i rapporten. En del av dessa har 
egentligen karaktär av utrednings- och informationsöverföringsarbete. Genom-
gången av den internationella litteraturen visar att det finns mycket material att gå 
igenom och sammanställa, och som skulle kunna förbättra det svenska 
kunskapsläget. Inom området integrerad planering sker många intressanta 
förändringar i Europa som kommer att dokumenteras i litteraturen på olika sätt. I 
USA ökar användningen av hastighetsdämpande åtgärder i en stigande takt. Vi 
kan därför förvänta oss en mycket snabb ökning av den amerikanska litteraturen 
om hastighetsdämpande åtgärder ur olika perspektiv. 

 
8.1 Miljökonsekvenser 
När det gäller hastighetsdämpande åtgärder och konsekvenser för miljön, avgas- 
och bulleremissioner, är kunskapsläget otydligt. Som visas i avsnitt 4.3 beror detta 
i första hand på en stor variation i både mätmetoder och avgränsningar mellan de 
undersökningar som har genomförts. Det är därför inte möjligt att jämföra 
resultaten från olika studier utan att klassificera undersökningarna i grupper. 
Utifrån en sådan klassificering kan rimliga jämförelser mellan olika studier göras. 
Det finns skäl för att pröva hur olika detaljutformningar av hastighetsdämpande 
åtgärder påverkar avgas- och bulleremissioner. Det kan t.ex. röra sig om hur olika 
materialval påverkar bullret från rullande däck. Men även om man kan bringa 
klarhet i hur dessa samband ser ut, givet vissa antaganden, kvarstår det faktum att 
det kommer att finnas ett antal faktorer som också påverkar miljökonsekvenserna, 
men som inte direkt beror på den isolerade hastighetsdämpande åtgärden i sig, 
t.ex. fordonsteknik och körsätt 

Vad resultaten också visar är att miljökonsekvenserna på trafiksystemnivå inte 
alls behöver sammanfalla med de konsekvenser som kan mätas vid en enskild 
åtgärds närmaste omgivning. Alla de möjliga beteendereaktioner som kan inträffa 
om trafiksystemets utformning ändras, medför att systemeffekterna kan avvika 
markant från dem som kan härledas utifrån en enkel summering av uppmätta 
effekter inom olika delområden. Om hastighetsdämpande åtgärder är en av flera 
olika åtgärder som används för att förändra t.ex. andelarna för resande med olika 
färdmedel inom ett geografiskt område, är det också utifrån detta perspektiv som 
åtgärderna bör utvärderas. Genomgången av materialet visar att det många gånger 
är en sådan skillnad i perspektiv som kan förklara det som vid en första 
betraktelse kan förefalla som motsägelsefulla resultat. Hastighetsdämpande 
åtgärder som vid oförändrad trafikvolym förefaller att öka båda avgas- och 
bulleremissioner, kan vara en del av bredare åtgärdsprogram som sammantaget 
reducerar volymen biltrafik inom ett visst geografiskt område, vilket i sin tur har 
förbättrat luftkvaliteten och minskat bullerexponeringen totalt sett. Detta är en 
central anledning till att den nu pågående debatten om hastighetsdämpande 
åtgärders konsekvenser för miljön, delvis är förvirrad. Detta kan möjligen 
avhjälpas genom en tydligare klassificering av de studier som har genomförts och 
som kommer att genomföras. Men det är också nödvändigt att de mer 
grundläggande problemformuleringarna förändras, vilket leder över till nästa 
avsnitt. 
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8.2 Integrerad planering  
Som visas av diskussionen i rapporten förutsätter de transport- och miljöpolitiska 
målen att den lokala stads- och trafikplaneringen samordnas och integreras. Detta 
identifieras som en förutsättning för att trafikens utveckling på lokal nivå ska 
kunna vridas i den riktning som anges av de politiska målsättningarna. Om 
hastighetsdämpande åtgärder är exempel på åtgärder som används i en sådan 
integrerad planering, visar litteraturen att det blir betydligt enklare att i politisk 
mening ”hantera” de områden som annars riskerar att fördröja införandet av 
hastighetsdämpande åtgärder, dvs. det som rör kollektivtrafik och räddningstjänst, 
miljökonsekvenser, acceptans och preferenser samt detaljhandel och innerstäders 
attraktivitet.  

Resultaten från litteratursammanställningen visar dessutom att om hastighets-
dämpande åtgärder är en del av en sådan strategi övergår de ”konflikter” som i 
dag delvis kännetecknar den svenska debatten, till att bli förstärkande synergier; 
åtgärderna kan användas för att förbättra förutsättningarna för kollektivtrafik, 
förbättra luftkvaliteten och bullerexponeringen, förändra trafikens utformning i 
den riktning som efterfrågas av många individer och medverka till attraktivare 
stadsmiljöer med ökad omsättning inom detaljhandeln. Detta innebär att resultaten 
från litteraturgenomgången visar att det finns en potential att även inom de 
områden som behandlas i rapporten, länka hastighetsdämpande åtgärder till 
direkta positiva konsekvenser på samma sätt som inom trafiksäkerhetsområdet. 
Men detta förutsätter en integrerad planering, vilket i sin tur ställer krav på hur 
kunskaps- och beslutsunderlag bör utformas, något som också påverkar 
inriktningen på forskning och utveckling inom området.  
 
8.2.1 Helhetsperspektiv – utvärdera på bredden 
Forskningen bör kunna bidra med utvärderingar av de åtgärder som genomförs i 
svenska städer och tätorter, genom att utveckla de utvärderingsinsatser som redan 
görs. Men det är centralt att också utgå från ett helhetsperspektiv i utvärderingen. 
Det finns flera exempel i Europa på utvärderingar av lokala transportstrategier i 
ett helhetsperspektiv. Ett sådant perspektiv baseras på två utgångspunkter, dels att 
utvärderingen görs med beaktande av alla transportpolitiska målsättningar och 
relevanta miljöpolitiska målsättningar, dels att utvärderingen görs inom samma 
geografiska område som gäller för transportstrategin. För att sådana åtgärder ska 
vara möjliga att utvärdera ur ett helhetsperspektiv med rimliga resursinsatser, 
förutsätts att bredden prioriteras på bekostnad av precision och detaljrikedom 
inom de olika delområdena. Ett problem i sammanhanget är därför att en sådan 
”utvärderingsorganisation” i stort sett saknas idag, eftersom det skulle innebära 
tvärdisciplinära kopplingar i ett forskarsamhälle som är strikt uppdelat efter 
disciplinär tillhörighet och identifierade sakområden.  

Men på samma sätt som den integrerade planeringen baseras på att man kan 
sätta samman projektgrupper med olika kompetenser, se nedan, bör motsvarande 
kunna genomföras vid utvärderingar. Utvärderingarna kan inte bara baseras på 
nya mätningar och nygenererad data, utan måste till stora delar bestå av 
sammanställningar av befintlig kunskap som matchar utformningen av de 
åtgärdsprogram som ska utvärderas. Men det är just själva sammanställningen 
som är betydelsefull. Utvärderingarnas främsta bidrag kommer att vara input till 
hur lokala transportstrategier kan/bör utformas och kräver därför en enhetlig 
presentationsform för resultatsammanställningen. Hur former och innehåll för 
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denna typ av bredare utvärderingar ska se ut förutsätter ytterligare 
utvecklingsarbete. 
 
8.2.2 Systematiska sammanställningar av internationella erfaren-

heter 
Det finns skäl att fortsätta att följa och sammanställa det internationella 
kunskapsläget inom de delområden som har relevans för konsekvenser av 
hastighetsdämpande åtgärder. Men det finns också starka skäl att börja 
sammanställa kunskap och information om lokala transportstrategier i sig. Detta 
kan göras genom att fortsätta och fördjupa den sammanställning som diskuteras i 
avsnitt 7.4 om internationella exempel genom att t.ex. gå igenom lokala 
åtgärdsprogram för konkreta städer. Ofta hävdas att detta inte är en motiverad 
forskningsuppgift med hänvisning till att det redan finns dokumentation om detta i 
rapporter från ett antal EU-projekt om ”good practice” och annat material. 

Vi vill emellertid hävda att det i stort sett saknas systematiska samman-
ställningar av internationella erfarenheter och exempel, och som även jämför 
dessa med svenska förhållanden, förutsättningar och problem. Det är ingen 
skillnad i detta avseende mellan området ”stad och trafik” och andra 
innovationsområden: för att kunna tillgodogöra sig ny information och kunskap, 
måste resurser sättas in för att tolka, överföra, sammanställa och anpassa 
innovationerna till det sammanhang som är relevant. Detta är en nog så viktig 
forsknings- och utvecklingsuppgift som bör kunna vara till stor nytta för 
utvecklingen av en integrerad lokal stads- och trafikplanering i Sverige.  

 
8.2.3 Hur bedrivs den lokala planeringen? 
Som konstateras i avsnitt 7 pågår en omfattande verksamhet på myndighetsnivå 
för att ta fram nya planeringsrekommendationer och handböcker för att ge de 
svenska kommunerna vägledning om hur en mer integrerad lokal planering kan 
bedrivas. Utvecklingsarbetet baseras på den problembeskrivning som har tagits 
fram av sektorsansvariga myndigheter. Den faktiska utvecklingen av de 
målvariabler som kan länkas till de relevanta målen visar att i de flesta fall leder 
den nuvarande utvecklingen till att avståndet ökar mellan mål och verklighet. De 
dokument som tas fram i samband med att nya handböcker utvecklas, utgår i regel 
från att det är något ”fel” på den föregående generationens planeringsanvisningar 
och/eller det ”paradigm” som har påverkat utformningen av handböckerna/råden. 
”Felet” kan i och för sig vara orsakat av en förändring av målbilder och 
påverkande politik som har medfört att handböckerna har blivit inaktuella. Andra 
faktorer som brukar föras fram som orsaker till den bristande lokala planeringen 
är allmän resursbrist och icke ändamålsenlig organisering av den kommunala 
förvaltningen och dess politiska ledning. 

Vi vill dock hävda att det finns för få djuplodande analyser av vilka faktorer 
som avgör former för och innehåll av den kommunala planeringen inom 
trafikområdet. Det är en sak att konstatera att utvecklingen är på väg åt fel håll, 
det är något annat att få fram orsakerna bakom. Det finns därför behov av 
”implementeringsforskning” som följer upp hur olika planeringsanvisningar 
används på lokal nivå och vad som kan förklara eventuella avvikelser mellan den 
kommunala praktiken och myndigheternas planeringsrekommendationer. VTI har 
påbörjat en sådan forskningsansats, se avsnitt 7.3, genom att följa upp hur ”Lugna 
gatan!” i allmänhet och hastighetsdämpande åtgärder i synnerhet, implementeras 
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och används på lokal nivå. Framtagandet av nya handböcker skulle kunna dra 
nytta av att sådana forskningsinsatser pågår parallellt med utvecklingsarbetet.  

Det är också av intresse att försöka få en klar bild av hur långt man egentligen 
kan komma med hjälp av att utfärda nya handböcker, och när det finns behov av 
kompletterande åtgärder.  
 
8.2.4 Efterfrågeanalyser 
Vi kan konstatera, med ledning från litteraturgenomgången, att den lokala 
förankringen är helt avgörande för omfattning, konsekvenser och verkningsgrad 
av åtgärder som genomförs för att påverka trafiken i städer i den riktning som 
anges av politiska målsättningar. Åtgärderna måste svara upp mot en tydlig 
efterfrågan och utformas på ett sådant sätt att de medför en klar förbättring för 
majoriteten av stadens invånare. För att detta ska vara möjligt måste det finnas 
kunskap om hur invånarnas efterfrågan på olika utformningar av stadstrafiken ser 
ut. Som visas i rapporten är det inte tillräckligt med traditionella ”samråd”, 
planutställningar och debatter på insändarsidor. Det är i stället så att dessa 
traditionella påverkanskanaler kan utnyttjas av särintressen som inte är länkade till 
majoritetens uppfattning. Det finns också forskningsresultat som visar att det finns 
en systematisk skillnad mellan hur förtroendevalda politiker tror att invånarnas 
efterfrågan ser ut, och vad som egentligen efterfrågas av befolkningsmajoriteten.  

Det finns därför behov av undersökningar som med kontrollerad statistisk 
representativitet kan beskriva hur invånarna vill att stadens transportsystem ska 
vara utformat på strategisk nivå. Sådana metoder har utvecklats och också testats i 
genomförda undersökningar. Men det är än så länge ytterst ovanligt att svenska 
kommuner tar reda på hur invånarna vill att trafiken ska vara utformad, eller 
genomför lokala folkomröstningar. Litteraturgenomgången visar att en 
framgångsrik integrerad planering förutsätter en efterfrågeanpassning och allmän 
förankring i en helt annan skala än vad som normalt är fallet för svenska 
förhållanden. 
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Pågående och nyligen avslutande projekt om miljökonsekvenser av 
hastighetsdämpande åtgärder 
 
Resultat från TRL projekt 
 
Referens TRL journal of Research 2000 Vol 3, No 1 
(P G Boulter, S Latham, and M Ainge) 
 
Hastighetsreducerande åtgärder är mycket effektiva när det gäller att sänka 
hastigheten. Det finns dock lite information om hur hastighetsdämpande åtgärder 
påverkar den totala luftkvalitén. Rapporten beskriver utvecklandet av en metod för 
att analysera föroreningsindex. Kopplingen mellan avgasutsläpp och förändringar 
i luftkvalitet är ett komplext område. Det är svårt att jämföra mätningar på skilda 
ställen eftersom det finns ett flertal faktorer som kan variera och som är specifika 
för just den situationen eller den valda metoden. Exempelvis kan metoder med 
chassidynamometer respektive verkliga fordonsmätningar ge olika resultat bl.a. 
beroende på testbilen och hur den körs. Omgivningsfaktorer som t.ex. effekter av 
parkerade bilar, fotgängare, trafikvolym och typ av hastighetsdämpande åtgärder 
kan vara av betydelse.  

För att kunna jämföra effekterna av olika hastighetsdämpande åtgärder måste 
samma metod användas så att variationerna i resultaten kan minimeras. Den 
vanligaste indikatorn är hastighet och växelläge. Den karakteristiska variationen 
av avgasutsläpp vid en medelhastighet är väl känd. Det högsta utsläppet av CO 
och HC uppkommer vid låg medelhastighet medan NOx generellt ökar vid ökad 
medelhastighet. Acceleration och retardation är kopplat till utsläppsnivå på så sätt 
att ett fordon som kör med ojämnt körsätt ger högre utsläpp än om det framförs 
med konstant hastighet.   
 
 
Remote sensing of vehicle emissions near two traffic calming measures in 
Gloucester.  
(P G Boulter. TRL report 423) 
 
Effekterna av hastighetsdämpande åtgärder på utsläppen har modellerats eller 
mätts på vägen endast i ett begränsat antal europeiska studier och resultaten har 
varierat mycket. Endast ett fåtal direkta mätningar har utförts på grund av att det 
är så kostsamt. Resultaten från bilmätningar är begränsade vilket gör det svårt att 
få tillräcklig information för att validera existerande beräkningsmodeller.   
I rapporten beskrivs ett försök som går ut på att mäta effekterna av två olika typer 
av åtgärder. Mätutrustning placerades på båda sidor om vägen och kunde 
därigenom mäta avgasutsläppen utan att förarna visste om det.  

Trafiken filmades med videokamera för att senare kunna gruppera trafiken i tre 
kategorier; 1) personbilar och lätta lastbilar utan katalysator, 2) personbilar och 
lätta lastbilar med katalysator, 3) övriga fordon. Via bilnumret togs uppgifter fram 
om det var bilar med katalysator eller inte. 

De åtgärder som infördes var flata väggupp och vägkuddar. Farthindren var 
placerade dels mellan korsningar dels i direkt anslutning till korsningar.  
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Resultat: 
Väggupp: Medelhastigheten sjönk från 45 km/h till 33 km/h mellan guppen och 
till 27 km/h i närheten av guppen. Medelvärdet av CO ökade med 30 % i närheten 
av guppet och med 38 % mellan guppet.  
 
Vägkuddar: Medelhastigheten sjönk från 43 km/h till 36 km/h mellan kuddarna 
och till 24 km i närheten av kuddarna. Medelvärdet av CO ökade med 32 % i 
närheten av kuddarna och 20 % mellan kuddarna.  
 
 
The impacts of the Safer City project on road traffic emissons in Gloucester: 
1996-1998. 
(P G Boulter. TRL Report 444.) 
 
Rapporten beskriver effekterna av olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder och 
kopplingen till avgasutsläpp. Körcykler på 76 stycken länkar genomfördes med 
hjälp av en instrumenterad mätbil. Trafikvolymen mättes på ungefär halva 
vägnätet. Resultatet från studien indikerar att oavsett om trafikflödet på en viss 
sträcka ökar markant, eller att körsättet förändras så radikalt att det blir ökade 
avgasutsläpp, blir det ändå vanligtvis en total reduktion av CO, HC och NOx från 
trafiken sett över en längre tidsperiod. Emellertid kommer effekterna av körsätt 
och trafikflödet bli än mer betydelsefullt i framtiden då katalysatorbilar kommer 
att dominera fordonsparken.  
 
 
The impacts of traffic calming measures on vehicle exhaust emissions. 
(P G Boulter, A J Hickman, S Latham,and R Layfield (TRL Limited), P Davidson 
and P Whiteman (AEA technology plc). TRL report 482. 
 
Syftet med studien var att analysera effekterna av olika typer av 
hastighetsdämpande åtgärder med avseende på avgasutsläpp från personbilar.  

Hastighetsprofiler och växellägen mättes för varje åtgärd där tolv bensindrivna 
mätbilar och tre dieseldrivna bilar utnyttjades. Även trafikflödet mättes. Mätning 
av bränsleförbrukning och avgasutsläpp gjordes för 542 individuella körningar. 
Utsläppen av CO, HC, NOx och CO2 mättes. Resultatet indikerade att de 
hastighetsdämpande åtgärderna ökade avgasutsläppen. Vidare visade det sig att 
skarpare hastighetsdämpande åtgärder (t.ex. gupp) resulterar i den högsta 
hastighetssänkningen, största olycksminskningen men ger ökade avgasutsläpp.  

Hastighetsdämpande åtgärder har i huvudsak introducerats i bostadsområden 
där trafikvolymen är liten. Detta faktum innebär att även om hastighetsdämpande 
åtgärder i allmänhet ger ökade avgasutsläpp för enskilda fordon är det osannolikt 
att det skulle ge en höjd totalnivå. 
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Resultat från Demoprojekt Region Mälardalen 
 
I VTI meddelande 930, 2002 ”Demoprojekt Region Mälardalen” av Hans Thulin 
m.fl., undersöks effekten av vidtagna åtgärder på sex gatusträckor i fem svenska 
tätorter: Enköping, Flen, Katrineholm, Västerås och Örebro (två gatusträckor). 
Beräkning av emissioner/avgaser och partiklar genomfördes med VTIs 
beräkningsprogram VETO. Detta gjordes för samtliga sträckor utom sträckan i 
Flen.  
 
Enköping: Två avsmalningar med sidoförskjutning anlades. Arrangemanget 
täckte en sträcka om 100 meter. Men åtgärden tycktes inte haft någon reducerande 
verkan på biltrafiken. Genomfartstrafiken var ungefär densamma vid före- och 
eftermätning. Medelhastigheten sjönk från 45 km/h till 30 km/h på det åtgärdade 
avsnittet. Hastigheten sjönk på intilliggande avsnitt av Korsängsgatan från 
45 km/h till 37 km/h. Möjligen kan en del av denna minskning tillskrivas det 
förhållandet att lågfartsskylt med rekommenderad maxhastighet 30 km/h infördes 
för hela området i samband med att åtgärderna vidtogs 

Utsläppen från biltrafiken bedöms ha ökat med mellan 5-10 %. Denna ökning 
har att göra med den minskade hastigheten och den vid relativt låga hastigheter 
större utsläppsmängden per given sträcka.  
 
Katrineholm: Sträckan var ca 100 meter. Den huvudsakliga åtgärden vara att höja 
upp korsningarna. Resultatet visade att den tunga trafiken mer än halverades. 
Medelhastigheten sjönk med 20 km/h till en nivå runt 17 km/h i de upphöjda 
korsningarna. Enbart ett par procent av bilarna framfördes med hastigheter 
överstigande 30 km/h. Medelhastigheten sjönk med omkring 5 km/h på 
intilliggande avsnitt av Storgatan. Det gällde totalt en sträcka om 600 meter. 

Utsläppen från biltrafiken bedöms ha minskat med en knapp procent givet den 
förändring som skedde av antalet passerande motorfordon och av 
trafiksammansättningen. Att reduceringen inte blev större trots minskningen av 
trafiken och särskilt den tunga trafiken, beror på det ojämna körförlopp som 
åtgärderna åstadkom.  
 
Västerås: I Västerås gällde undersökningen g/c-överfarten tvärs Vasagatan. 
Sträckan hade tidigare 70 km/h som skyltad hastighetsgräns. Denna ändrades 
strax innan föremätningen till 50 km/h. Syftet med åtgärden var att minska 
bilisternas hastigheter och att minska de gåendes och cyklisternas 
exponeringssträcka. Ett körfält i vardera riktningen togs bort och ett körfält, det 
vänstra, i vardera riktningen höjdes upp och fick uppgift som körfält för 
vänstersvängande fordon. Kvar fanns ett oförändrat körfält i vardera riktningen. 
Arrangemanget påverkade inte biltrafikens storlek. Hastigheten sjönk från 56 
km/h till 46 km/h. Av bilarna passerade 4 % gång-/cykelöverfarten i de körfält 
som var upphöjda. Medelhastigheten var där 25 km/h.  

Utsläppen från biltrafiken bedöms ha ökat motsvarande en halv procent givet 
oförändrad trafikmängd och sammansättning.  
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Örebro: I Örebro undersöktes två åtgärder – en på Hjortstorpsvägen och en på 
Hagmarksgatan. Samma åtgärd vidtogs på båda sträckorna. Gatorna smalnades av 
med sidoförskjutningar, vilket gjorde det omöjligt för bilar att mötas.  

I avsmalningen på Hjortstorpsvägen sjönk medelhastigheten från 42,5 km/h till 
drygt 31 km/h. På Hagmarksgatan sjönk medelhastigheten från 35 till 31 km/h. 
Skyltad hastighet var här 30 km/h. På Hjortstorpsgatan var skyltad hastighet 
50 km/h före åtgärden, som i och med åtgärden ändrades till lågfartsväg med 
rekommenderad högsta hastighet 30 km/h. På Hjortstorpsvägen var trafikflödet 
större än det var på Hagmarksgatan.  

Registreringen av hastighetsförloppet längs de två sträckorna visade att 
medelhastigheten sjönk även utanför avsmalningen. På Hjortstorpsvägen gällde 
detta en sträcka om 250 meter, på Hagmarksgatan en sträcka om 175 meter. Givet 
oförändrad trafikmängd bedöms åtgärden på Hagmarksgatan ha minskat utsläppet 
från biltrafiken något, cirka 4 %. Skälet till minskningen är den minskade 
hastigheten och en bibehållen jämn trafikrytm. Den ryckigare trafikrytmen som 
åtgärden på Hjortstorpsvägen gav upphov till, resulterade också i ökat utsläpp från 
biltrafiken. Vid oförändrad trafikmängd beräknas denna ökning till 20 %. 
Åtgärden på Hjortstorpsvägen tycks dock ha minskat antalet passerade fordon. 
Tar man hänsyn till detta blir ökningen av utsläppen på platsen i stället cirka 
10 %. En ryckig hastighetsprofil ger i de flesta fall större utsläpp än en mer 
konstant profil och detta medför större miljöbelastning.  
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