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Förord 
 
Under tidigare kurser har vi haft flera planeringsprojekt där bland annat planering för cykel i 
stadsmiljöer har varit en del. Då vi intresserades för hur man som planerare kan utforma 
stadsmiljöer som uppmuntrar till liv och rörelse genom cykelplanering, var valet av ämne till 
kandidatarbetet enkelt.   
 
Detta kandidatarbete utgör 15 hp och är den avslutande kursen på Kandidatprogrammet i 
Fysisk planering vid Blekinge Tekniska Högskola. Uppsatsen är skriven under vårterminen 
2014. Alla bilder är tagna av Malin Haraldsson och Freja Råberg om inget annat anges.   
 
Vi vill speciellt tacka vår handledare Zsuzsanna Olofsson för inspirerande handledning och 
för att hon uppmuntrade oss hela vägen enda in i mål. Vi vill även passa på att tacka Fanny 
Hansson och Malin Palmgren för inspiration och energi under dagar och sena kvällar fyllda av 
uppsatsskrivande. Vi vill även tacka alla runt omkring som har stöttat oss hela vägen, tusen 
tack! 
 
 
Karlskrona den 23 maj 2014 
 
 
 

                      
 
Malin Haraldsson           Freja Råberg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Malin Palmgren 
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Sammanfattning 
 
Sverige har genomgått en 
strukturomvandling inom 
stadsplaneringen, från att vara ett samhälle 
där främsta transportmedlet skedde med 
muskelkraft till att bli ett samhälle där 
bilen dominerar stadsrummen. Att behöva 
dela yta med alla trafikslag kan tänkas 
skapa en otrygg upplevelse för såväl 
fotgängare, cyklister som bilister. Idag är 
det självklara valet av transportmedel bilen 
i många fall, vilket i sin tur kan leda till att 
man blir bekväm och man behöver inte 
längre röra sig allt för mycket för att ta sig 
någonstans. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka 
förutsättningar för cykeltrafik i 
stadskärnor. Uppsatsen kommer att utreda 
planeringsprinciper och riktlinjer som 

uppmuntrar rörelse med muskelkraft i 
staden. Hälsa är en central del i arbetet och 
utgår från hur fysisk aktivitet påverkar 
kroppen. Även bilens roll redovisas utifrån 
hur den påverkar staden inte bara genom 
avgaser utan även ur andra aspekter. 
Följande begrepp tillgänglighet, trygghet, 
komfort, standard & underhåll, estetiskt 
tilltalande cykelmiljö och orienterbarhet, 
ligger till grund för kandidatarbetet. 
 
För att kunna genomföra fallstudier 
utformas en checklista, städerna Halmstad 
och Karlskrona väljs ut som 
fallstudieobjekt. Checklistan tas fram 
utifrån arbetets litteratur och används 
sedan för att observera de valda 
fallstudieobjekten. Resultatet av 
observationerna ligger till grund för 
bedömning av gatorna. Städernas båda 
cykelstrategier tas upp i samband med 
vilka brister som finns. 
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Inledning  

Bakgrund  
Sedan 1960-talet har Sverige genomgått en 
strukturomvandling inom 
stadsplaneringen, från att vara ett samhälle 
där främsta transportmedlet skedde med 
muskelkraft till att bli ett samhälle där 
bilen dominerar stadsrummen. När vi har 
cyklat och gått i stadskärnor har vi känt oss 
bortprioriterad, vilket i sin tur leder till att 
vi inte känner oss välkomna i gaturummen. 
Att behöva dela yta med alla trafikslag kan 
tänkas skapa en otrygg upplevelse för såväl 
fotgängare, cyklister som bilister.   
 
När du ska ta sig någonstans idag kan ofta 
det självklara valet av transportmedel bli 
bilen, vilket i sin tur kan leda till att man 
blir bekväm och man behöver inte längre 
anstränga kroppen allt för mycket för att ta 
sig någonstans. Att inte utöva fysisk 
aktivitet dagligen kan påverka hälsan 
negativt (Boverket 2011, 11).  
 
Det är känt av många idag att biltrafiken 
bidrar till både föroreningar i luft, mark 
och vatten samtidigt som den genom en 
ökad energiförbrukning påskyndar 
växthuseffekten. Dagens bildominerade 
samhälle påverkar därför även miljön 
negativt. För att uppmuntra fysisk aktivitet 
behöver alla, främst kommuner, bli 
medvetna om hur de bildominerande 
stadsstrukturerna påverkar hälsan.   
 
Utgångspunkt i denna uppsats tas i Jan 
Gehl’s budskap i Cities for people. Gehl 
beskriver hur den fysiska utformningen av 
stadsrum kan bjuda in till rörelse. För att 
uppmuntra människor till fysisk aktivitet 
krävs en ändring i dagens planeringsideal. 
Fotgängare och cyklister behöver 
prioriteras framför bilen (Gehl 2010, 14).           
 
Hur ser gaturummen ut i dagens 
stadskärnor? Hur kan fysisk aktivitet 
uppmuntras genom att prioritera cyklister 

och fotgängare framför bilar genom fysisk 
utformning av gaturummet? Vilka faktorer 
och åtgärder finns för att skapa bättre 
förutsättningar för mjuka trafikanter?  

Syfte 
Det övergripande syftet med uppsatsen är 
att undersöka förutsättningar för 
cykeltrafik i stadskärnor. Uppsatsen 
utreder planeringsprinciper och riktlinjer 
som uppmuntrar rörelse med muskelkraft i 
staden. Målet med uppsatsen är att belysa 
stadskvalitéer och åtgärder som kan 
förbättra dagens cykelmiljö i stadskärnor.  

Problemformulering 
Med utgångspunkt i Cities for people 
fokuserar denna kandidatuppsats på att ta 
upp stadskvalitéter och åtgärder som 
uppmuntrar en prioritering av cykel 
framför bil i stadskärnor. De används 
tillsammans som grund för vidare 
observation och analys av två valda 
stadskärnor, Halmstad och Karlskrona. I 
valda städer har fyra gator med liknande 
förutsättningar observerats för att 
uppmärksamma vilka brister som finns 
idag. Utifrån bristerna redovisas vad de 
valda städernas trafikstrategier tar upp som 
åtgärder. Uppsatsen tar även upp bakgrund 
till varför cykelplanering bör främjas och 
vilka planeringsprinciper som uppmuntrar 
till gång- och cykeltrafik i staden, vilket 
motiverar uppsatsens syfte.     
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Frågeställningar  
Följande frågeställningar har valts att 
besvaras för att uppnå uppsatsen syfte.  
 
Vilka hälsoeffekter kan användas som 
argument i planeringen för att prioritera 
cykeln framför bilen? 
 
Vilka planeringsprinciper uppmuntrar 
gång- och cykeltrafik i staden? 
 
Vilka stadskvalitéter finns för cykeltrafik i 
Halmstad och Karlskronas stadskärnor?  
 
Vilka brister finns i stadskärnor idag och 
hur kan de behandlas utifrån stadens 
cykelstrategi? 
 
Nyckelord: Tillgänglighet, trygghet, 
standard, komfort & underhåll, en estetiskt 
tilltalande cykelmiljö, orienterbarhet, 
stadskärna, fysisk aktivitet, hälsa.  

Avgränsning av uppgiften  
Arbetet kommer att fokusera på hårda 
åtgärder i cyklistens fysiska miljö samt 
hälsa och planeringsprinciper som 
uppmuntrar cykeltrafik. Hälsa är en av de 
centrala delarna och ett viktigt argument 
till varför cykelplanering är aktuell för 
dagens städer. Uppsatsen kommer ta upp 
bakgrund till tidigare nämnda teman för att 
få en bred uppfattning kring vad arbetet 
baseras på. Arbetet kommer bland annat 
bestå av två fallstudier för att visa på två 
olika fall, med liknande förutsättningar. Då 
tiden begränsar undersökningen, kommer 
det inte finnas möjlighet att välja fler än de 
två.  
 
Vi har valt att begränsa oss till 
cykelplaneringen i stadskärnor då det inte 
finns utrymme i arbetet att behandla hela 
staden. Stadskärnor är de historiska delarna 
av staden (Nationalencyklopedin, 2014). 
 
Uppsatsen utesluter mjuka åtgärder så som 
mobility management och kommer inte 

fokusera främst på fotgängarnas behov. 
Arbetet kommer inte att gå in på vad som 
får bilister att bli cyklister, utan istället 
nämna planeringsprinciper och 
hälsofaktorer som kan påverka valet.  
 
Arbetet kommer inte utreda begreppet 
hållbar utveckling utan kommer istället 
fokusera på konflikten mellan bilberoende 
stadsstrukturer och cyklistens roll i detta. 
Det görs genom en studie som utreder hur 
utformning av stadsrum kan förbättra 
cykeltrafiken i stadskärnor genom hårda 
åtgärder. Arbetet kommer inte beröra 
stadens trafikflöden eller titta på vilka 
delar som är mest trafikerade eller 
liknande.  

Metodval & disposition 
I detta arbete har vi valt att använda oss av 
en metodkombination av innehållsanalys, 
fallstudier och observation.  
 
Kapitel 1 syftar till att ge en övergripande 
bild av forskning som har gjorts i 
hälsoeffekter till följd av minskad fysisk 
aktivitet och på så sätt besvara första 
frågeställningen Vilka hälsoeffekter kan 
användas som argument i planeringen för 
att prioritera cykeln framför bilen? Kapitel 
1 syftar även till att utgöra en bred grund 
som skapar förståelse hos läsaren för 
uppsatsens tema. Metoden som används är 
innehållsanalys.  
 
Därefter följer kapitel 2 används metoden 
innehållsanalys för att ge en bred grund av 
vilka planeringsprinciper som uppmuntrar 
gång- och cykeltrafik i staden. Kapitel 2 
syftar till att besvara andra frågeställningen 
Vilka planeringsprinciper uppmuntrar 
gång- och cykeltrafik i staden? Avsnittet 
utgör även en bred grund för checklistan 
som används vid observation av valda 
fallstudieobjekt.  
 
Kapitel 3 syftar till att skapa en grund för 
att besvara den tredje och fjärde 
frågeställningen genom att observera 
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brister, möjligheter och styrkor på valda 
gator i Halmstad och Karlskrona samt att 
ge en övergripande bakgrund av städerna. 
För att göra det möjligt används en 
metodkombination av observationer och 
innehållsanalys. Observationerna 
genomförs utifrån ett observationsschema i 
form av en checklista.  
 
Därefter redovisas kapitel 4 som syftar till 
att besvara frågeställningarna Vilka 
stadskvalitéter finns för cykeltrafik i 
Halmstad och Karlskronas stadskärnor? 
och Vilka brister finns i stadskärnor idag 
och hur kan de behandlas utifrån stadens 
cykelstrategi? Kapitlet presenterar 
observationerna gjorda av valda gator i 
relation till utvalda stadskvalitéer som 
presenteras i tidigare kapitel. De pekar på 
brister, möjligheter och styrkor i Halmstad 
och Karlskrona. Därefter ges förslag på 
åtgärder utifrån städernas cykelstrategier. 
För att besvara frågorna har en 
metodkombination av observationer, 
innehållsanalys och fallstudie använts.   
 
Kapitel 5 presenterar en avslutande 
diskussion och reflektion över arbetets 
gång.  

Val av litteratur  
Den teoretiska utgångspunkten i denna 
uppsats tas i Cities for people (Gehl 2010). 
De avsnitt som behandlar utformning och 
åtgärder som ligger till grund för 
checklistan baseras främst på GCM-
handboken (Wallberg et. al 2010). 
Åtgärder som Halmstad och Karlskrona 
föreslår är baserade på deras 
cykelstrategier.  
 
Annan litteratur som ligger som grund för 
arbetet är främst Om färdvägsmiljöers 
betydelse för gång, cykling, hälsa och 
välbefinnande (Schantz 2012). De 
kompletteras med rekommendationer och 
information hämtad från rapporter av 
statliga verk, då vi anser att det utgör en 
bra och bred grund för checklistan.  

 
Bakgrund om valda stadskärnor är främst 
hämtad från respektive kommuns rapporter 
och hemsidor. Städers cykelstrategier har 
använts som referens till både bakgrund 
och förslag på åtgärder.  
 
Forskningshandboken – för småskaliga 
forskningsprojekt inom 
samhällsvetenskaperna (Denscombe 2011) 
ligger som grund för metodavsnitten.  
 
Den litteratur som ligger till grund för 
arbetet är vald utifrån vad vi anser är 
relevant och pålitligt för uppsatsen tema 
och frågeställningar. Vi har valt att endast 
fokusera på svensk litteratur då vi anser att 
den är mest relevant för valda fallstudier 
och uppsatsens snäva tidsram.  

Kritik   
Nedan följer ett avsnitt där kritik tas upp 
av metoder som kandidatuppsatsen har 
utgått ifrån.  
 
Metodkritik 
Nackdelen med att använda sig av en 
metodkombination är att det tar längre tid 
jämfört med användning av en metod. 
Anledningen är att forskaren behöver läsa 
in sig på flera metoder (Denscombe 2009, 
164-165).  
 
Forskningsprojektet kan hamna i en jobbig 
situation om metodernas resultat motstrider 
varandra och kan på så sätt äventyra 
uppsatsen (Denscombe, 2009, 164-165). 
 
Denscombe (2009, 70-72) tar upp att ifall 
flera fallstudieobjekt används bör 
undersökningen ha tydliga gränser och en 
tydlig redovisning, då fallstudieobjekten 
anses vara självständiga enheter.  
 
Kritik som kan komma mot metoden 
fallstudie kan röra frågorna: Hur 
representativt är fallet? Är inte resultaten 
unika utifrån det specifika fallet och dess 
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omständigheter? Går det att generalisera 
utifrån fallet? (Denscombe 2009, 68).  
 
Fallstudier är en mer kvalitativ metod och 
brister på så sätt utifrån ett kvantitativt 
perspektiv så som utifrån statistik. Vid 
fallstudier kan tillträdet till fallstudiens 
miljöer vara ett problem om forskaren inte 
får tillstånd (Denscombe, 2009, 70-72).  
 
Vid observationer skriver Denscombe 
(2009, 280-281) att avvikande beteende 
kan förekomma. Vid användning av 
observationsschema kan exempelvis bilar 
som står parkerade på cykelbanan skymma 
ytor.    

Begreppsdefinitioner  
Nedanstående begrepp är definierade för 
att skapa en förståelse av uppsatsen. 
Begrepp som används i mindre 
utsträckning och anses behöva definieras, 
förklaras i en fotnot längst ner på sidan.  
 
Stadskärna: Begreppet stadskärna 
används i dagligt tal och definieras på olika 
sätt. Denna uppsats syftar till de historiska 
delarna av en stad (Nationalencyklopedin, 
2014).  
 
Målpunkt: De huvudsakliga 
lokaliseringarna av service eller bostäder 
som individer transporterar sig till varje 
dag. Exempelvis skolor och arbetsplatser 
(Utopia Architects, 2012). Används i 
denna uppsats för analys av gaturum i 
stadskärnor.  
 
Oskyddade och mjuka trafikanter: De 
som färdas på moped, motorcykel, cykel 
eller till fots (Melkersson, 2010).  
 
Hälsa: Frånvaro av sjukdom. Ett tillstånd 
av fysiskt, psykiskt och socialt 
välbefinnande och ej endast frånvaron av 
sjukdom eller handikapp.  Hälsa är en av 
de rättigheter som tillkommer varje 
människa utan skillnad av ras, religion, 
politisk åskådning, ekonomiska eller 

sociala förhållanden (WHO 1946, refererad 
av Schantz 2012, 8). 
 
Stadskvalitéer: För att kunna indikera och 
jämföra kvalitéer i staden används 
begreppet stadskvalitéer. Begreppet i 
denna uppsats syftar till upplevda kvalitéer 
som tillgänglighet, trygghet, estetiskt 
tilltalande miljö, orienterbarhet och 
komfort, standard & underhåll. Alla kan 
påverka den upplevda resan med främst 
cykel, men även till fots. Utifrån de fem 
begreppen har åtgärder tagits fram för att i 
sin tur kunna definiera stadskvalitéer.  
 
Tillgänglighet och rörlighet: Rörlighet är 
möjligheten till att förflytta sig medan 
tillgänglighet är önskan att nå något 
önskvärt. Rörlighet är med andra ord hur 
förflyttningen sker, medan tillgänglighet är 
nyttan med förflyttningen. Tillgängligheten 
varierar beroende på vilka förutsättningar 
en individ har (Forsell et al. 2010, 6-7).  
 
Trygghet: Trygghet tar grund i två 
betydelser i denna uppsats: trafikal 
trygghet och social trygghet. Trygghet i 
trafiken innebär känslan att bli utsatt för 
skador pga. trafiken. Social trygghet 
innebär känslan av risken att bli utsatt för 
brott. Trygghet i arbetet handlar om den 
upplevda tryggheten och berör inte 
olycksrisken för mjuka trafikanter 
(Faskunger 2007, refererad av Jägerhök, 
Kihlborg, Nordström 2011, 34).        
 
Orienterbarhet: Begreppet innebär hur 
tydlig information som ges till trafikanten 
angående gatans trafikfunktioner, önskvärt 
beteende och riktningar. Tydlighet kan 
även vara målpunkter i form av exempelvis 
busshållplatser, monument osv. 
(Brandberg et al. 2000, 23).  
 
Estetiskt tilltalande cykelmiljö: 
Begreppen i denna uppsats syftar till en 
miljö som upplevs tilltalande för cyklisten 
genom variation, tydliga intryck, 
vegetation som ger möjlighet till rekreation 
(Gehl 2010, 113).  Betydelsen av en 
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estetiskt tilltalande cykelmiljö varierar från 
individ till individ. Denna uppsats syftar 
till att ge en övergripande bild av vad en 
cyklist kan antas uppfatta tilltalande.  
 
Komfort, standard och underhåll: 
Begreppen syftar till kvalitéten av vägen ur 
ett funktionellt perspektiv. Begreppen 
påverkar hur vägen upplevs när individen 
transporteras på den (Wallberg et al. 2010, 
59).   
 
Gaturum och stadsrum: Begreppet 
definierar ett utrymme i staden, exempelvis 
gator, torg och parker (Remmer 2012). I 
denna uppsats syftar begreppen till ett 
utrymme i staden där trafikanter är 
inkluderade.  
 
Hållbar utveckling: År 1981 
introducerade författaren och miljövetaren 
Lester Brown begreppet hållbar utveckling. 
Begreppet fick sin framfart år 1987 då 
Brundtlandkommissionen använder det i 
sin rapport ”Vår gemensamma framtid”. 
Brundtlandkommissionens definition blev:  
 
"En hållbar utveckling är en 

utveckling som tillfredsställer 

dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina 

behov".  
 
Hållbar utveckling utgår från tre 
dimensioner som stödjer varandra, 
ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet 
(FN, 2012).  
 
Arbetsfördelning 
Uppsatsen är skriven av två författare som 
båda har bidragit till slutresultatet. Vissa 
avsnitt i inledningen har delats upp medan 
vissa har skrivits tillsammans. Exempel på 
rubriker som vi har skrivit tillsammans är 
frågeställningar och syfte. Under 
forskningsöversikten har rubrikerna delats 
upp mellan författarna för att kunna täcka 
av så mycket som möjligt under kort tid.  

Stadskvalitéer har delats upp så att Freja 
har läst om begreppens betydelse och 
Malin har läst samma texter och istället 
fokuserat på vilka åtgärder som kan göras 
inom dessa.  
 
Checklistan har tagits fram genom 
diskussion mellan författarna där båda 
argumenterat om vad som är viktigt. 
Observationerna utifrån checklistan har 
sedan skett på varsitt håll utifrån samma 
checklista i två olika städer.  
 
Bakgrundsfakta och observationerna av 
valda städer har gjorts på varsitt håll och 
kan därför skilja sig något. 
  
Under arbetets gång har en dialog mellan 
författarna ägt rum och båda har varit lika 
aktiva i arbetets produktion. Båda har läst 
igenom det den andra författaren har 
skrivit för att båda ska vara lika delaktiga 
som möjligt. Exakt vem som har gjort vad, 
finns beskrivet i en lista som bifogas i 
bilagor. 
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Kapitel 1 Cykel i 

planeringen 
I första kapitlet kommer den första 
frågeställningen Vilka hälsoeffekter kan 
användas som argument i planeringen för 
att prioritera cykeln framför bilen? att 
besvaras. Detta för att visa på vad som 
ligger till grund till varför cykeln ska 
prioriteras i staden. I kapitlet redovisas 
cykelns historia kort och hur dess roll i 
trafiken har förändrats under 1900-talet 
fram till idag. Hälsa är en central del i 
arbetet och redovisas utifrån hur fysisk 
aktivitet påverkar kroppen. Bilens roll 
redovisas utifrån hur den påverkar staden, 
inte bara genom avgaser utan även ur andra 
aspekter. Utöver redovisas även mål 
utifrån både hälsa och transport. 
 
 
 
1.0 Metodval 
 
Innehållsanalys 
För att besvara den första frågeställningen 
används innehållsanalys som metod då 
svaret kommer att utgöras av skriftliga 
källor. 
 
Innehållsanalys är en metod som 
underlättar ska hjälpa oss att analysera 
dokument och dess innehåll. 
Innehållsanalys går till på följande sätt 
oavsett tillämpning. Ett antal valda texter 
läses och bryts därefter ner till mindre 
delar. Utifrån detta kategoriseras relevant 
data för en vidare analys, då det gäller att 
ha en klar uppfattning angående vilka 
kategorier som är viktiga. Texten behöver 
sedan med noggrannhet passas in i rätt 
kategorier för att i sin tur kunna läsas 
utifrån antal förekomster. Utifrån detta går 
det sedan att göra en analys som baseras på 
texten (Denscombe 2009, 307-308).  
 
Forskningshandboken (Denscombe, 2009, 
308-309) hävdar att styrkan hos 
innehållsanalys är att texts innehåll kan 
kvantifieras med en metod som är tydlig 

och som kan upprepas av andra forskare, 
dock har innehållsanalys svårt att hantera 
textens underförstådda meningar. 
 
 

1.0.1 Teoretisk utgångspunkt 
Jan Gehl poängterar i Cities for people 
(2010) hur fysiska utformningar av 
stadsrum kan uppmuntra till ett visst 
beteende. Han beskriver vidare hur 
gaturummen kan inbjuda fotgängare och 
cyklister att röra sig i städerna. Att 
uppmuntra människor till fysisk aktivitet 
kräver en ändring i dagens planering. 
Planer för nya områden och städer behöver 
prioritera gång- och cykeltrafik (Gehl 
2010, 14).    
        

1. 1 Cykel och fysisk aktivitet 

genom tiderna 
Under senare delen av 1800-talet sågs 
cykeln som en leksak för de med en högre 
inkomst i samhället. Synen på cykeln 
förändrads under början av 1900-talet till 
att bli ett transportmedel för alla. År 1936 
gjordes en tredjedel av alla resor med cykel 
(Statens offentliga utredningar 2012, 79-
80).  
 
Fysisk aktivitet var en del av de vardagliga 
transporterna, som skedde både till fots och 
med cykel. Erik Hohwu Christensen 
(1945) som var professor vid Kungliga 
Gymnastiska Centralinstitutet i Stockholm 
skrev om hur storstädernas befolkning 
strömmade ut till landet och kusterna med 
tåg, buss, cykel och till fots för att fly 
storstadslivet. Under sommarmånaderna 
var vägarna fulla av gående och cyklande 
personer i alla åldrar (Schantz 2012, 12-
13).  
 
På 1930-talet presenterade arkitekten Le 
Corbusier sin framtidsvision av framtidens 
städer. Bilen hade den dominerande rollen 
i staden (Short, et al 2010 refererad av 
Jägerhök, Kihlborg, Nordström 2011, 9).  
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I början av 1960-talet slog bilen igenom i 
svensk stadsplanering, vilket resulterade 
till att trafikmiljöerna i staden blev farliga 
och otrivsamma för både fotgängare och 
cyklister. Cykeln som transportmedel 
hamnade i skuggan av bilens dominerande 
roll (Regeringens proposition 2008/09:35 
refererad av Jägerhök, Kihlborg, 
Nordström 2011, 9).  
 
Andelen cyklister i Stockholm sjönk 
mellan åren 1939-70 från 35 procent till 
endast 0,8 procent (Gullberg et al 2007 
refererad av Jägerhök, Kihlborg, 
Nordström 2011, 9).  
 
När bilen började dominera staden och 
samhället skedde stora förändringar. 
Individens fysiska aktivitet minskade 
kraftigt då det inte längre var en del av 
vardagen. Stadsstrukturerna underlättade 
bilens framkomlighet och människor såg 
nu möjligheter i att bo längre ifrån arbete 
och de dagliga målpunkterna. Fysisk 
aktivitet1 lämnades till fritiden, istället för 
att vara en del av vardagen. Möjligheten att 
använda arbetstid för friskvård ger uttryck 
för hur fysisk aktivitet har lämnats som en 
valfri aktivitet under individens fritid 
(Schantz 2012, 12).  
 
Den ökade medvetenheten har resulterat i 
att cykelplaneringen börjar ta fart igen och 
andelen cyklister har ökat i många 
Europeiska städer. Bara i Stockholm har 
andelen cyklister ökat med 80 % de senaste 
tio åren. Att cykla har blivit en symbol för 
en trendig urban livsstil och allt fler börjar 
se cyklingen som en tillförlitligt, 
hälsosamt, snabbt och billigt alternativ till 
bilen. Med en ökad andel som väljer att 
cykla förändras den fysiska maktbalansen i 
samhällsstrukturerna mellan cykel och bil 
(Jägerhök et al. 2011, 9) 

                                                             
1 Fysisk aktivitet: Kroppsrörelse under arbete och 
fritid under olika former av kroppsövningar som 
resulterar i ökad energiförbrukning(FHI 2013, 
refererad av Boverket 2011, 12).  

Gehl poängterar i Cities for people (2010, 
9) att stadsstrukturerna har påverkat 
människans beteende och stadens funktion 
genom alla tiderna. Exempelvis 
medeltidsstaden med korta gångavstånd, 
torg och marknadsplatser stöttade dess 
funktion som centrum för handel och 
yrkesfärdighet. Det romerska kungariket 
med dess kolonistäder som hade en strikt 
och organiserade struktur av huvudgator, 
mötesplatser och offentliga byggnader, för 
att förtydligade sin härskande och militära 
roll.     
 
Gehl påpekar dock att det inte var förren 
på 1900-talet som man började förstå hur 
miljön kan inbjuda till ett visst beteende. 
Varje stad genererade så mycket trafik som 
den tillät. Vid bilens stora genomslag 
fylldes städerna av parkeringsplatser och 
breda bilvägar. Om fler vägar genererar 
mer trafik, vad händer om städerna 
erbjuder färre vägar? En minskad mängd 
bilar inbjuds till staden. I London infördes 
en trängselskatt för motorfordon i 
stadskärnan, vilket i sin tur ledde till en 
minskning med 18 % av biltrafiken 
Londons stadskärna (Gehl 2010, 9-10).     
 

1.2 Fysisk aktivitet resulterar i 

bättre hälsa 
Boverket argumenterar för att det finns 
tydliga samband mellan fysisk aktivitet 
och hälsa. Vardagsmotion bidrar till både 
välbefinnande och förebygger sjukdomar 
som bröstcancer, benskörhet och diabetes 
(Boverket 2011, 11). Människokroppen 
mår bra av fysisk aktivitet, vilket även ger 
positiva effekter psykiskt. Regelbunden 
träning minskar även risken för tidig död 
(Henriksson, Sundberg 2008, 11). Peter 
Schantz, som är professor i bland annat 
biologi inom träning, påstår att samhället 
har blivit mer och mer medvetet om det 
faktum att fysisk inaktivitet är farligt för 
folkhälsa. Sedan 1990-talet och fram till 
idag har det blivit allt vanligare att 
strategier inom folkhälsa på olika nivåer 
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föreslår att transportbehov ska användas 
och planeras för att öka den fysiska 
aktiviteten (Schantz 2012, 13).  
 
Fysisk aktivitet har många fördelar både 
för individer och samhället. För att uppnå 
de behövs tre komponenter: volym, 
frekvens och intensitet. Volym, hur lång 
tid aktiviteten håller på. Frekvensen, så 
ofta som aktiviteten utförs. Intensitet, hur 
krävande aktiviteten blir (Schantz 2012, 
10). 
 
Boverket redovisar att människokroppen är 
byggd för rörelse men dagens samhälle 
uppmuntrar oss ofta till en stillasittande 
livsstil. Dagens livsstilar kräver mindre 
och mindre fysisk aktivitet då vi pendlar 
allt längre och oftast med bil. Forskning 
visar att människor ägnar sig åt mer 
organiserade former för att utföra fysisk 
aktivitet, men detta kompenserar inte upp 
den vardagsmotion som går förlorad 
(Boverket 2011, 11). Att transportera sig 
genom fysisk aktivitet gynnar inte bara 
hälsan utan även klimatet. Människor som 
rör sig i staden bidrar även till socialt liv 
och trygghet i offentliga rum (Boverket 
2011, 12). 
 
Ett citat från Samordning och utveckling 
av samhällsplanering som stimulerar till 
fysisk aktivitet (Boverket 2011, 13): 
 
 ”Fysisk aktivitet och folkhälsa kan 

främjas genom god planering, 

tillgång till planeringsunderlag och 

åtgärder som skapar goda 

förutsättningar och miljöer som 

stödjer en fysisk aktivitet”  
 
I sin bok Cities for people skriver Jan Gehl 
om den bildominerande stadsstrukturen 
som finns i många städer runt om i världen 
och hur den har resulterat i att fysisk 
aktivitet inte längre är en del av den 
vardagliga transporten. Många av dagens 
allvarliga sjukdomar är en följd av 
inaktivitet, det vill säga att människor inte 
rör sig tillräckligt mycket för att hålla sig 

friska. Planeraren har möjligheten att bryta 
de bildominerande stadsstrukturerna och 
istället planera för den hälsosamma staden. 
Stadens utformning kan inbjuda till fysisk 
aktivitet och göra det till en del av 
vardagen (Gehl 2010, 113). 
 

1.3 Biltrafiken i staden 
Biltrafik bidrar till både föroreningar i luft, 
mark och vatten, den bidrar även till en 
ökad energiförbrukning som i sin tur 
påskyndar växthuseffekten redovisas i 
handbok i bilsnål samhällsplanering 
(Lunds kommun 2005, 18). I städer och 
längs med trafikleder påverkar 
luftföroreningar växtlighet, byggnader och 
individers hälsa (Lunds kommun 2005, 
19). En undersökning gjord år 2006 visar 
att ungefär 1 730 000 utsätts av vägbuller. 
Flyg- och vägbuller ökar risken för hjärt- 
och kärlsjukdomar vid en längre period av 
exponering. Trafikbuller kostar där av 
samhället flera miljarder kronor om året. 
Buller har negativa effekter på hälsan i 
form av sömnproblem, stress och 
försämrad koncentrations- och 
inlärningsförmåga (Naturvårdsverket 
2013).  
 
Hur vi ser på staden påverkas av globala 
trender eftersom dessa på olika sätt 
påverka transportrelaterade frågor så som 
klimatfrågor och hälsoaspekter. Detta 
kommer i sin tur påverka 
samhällsplaneringen och människors 
livsstil. År 2010 kom 40 procent av 
Sveriges koldioxidutsläpp från transporter 
vilket påverkar miljön i våra städer. Det 
behövs åtgärder i form av teknik, planering 
och beteendepåverkan för att förändra 
menar Sveriges kommuner och landsting 
(SKL 2010, 6). Att hitta alternativa 
bränslen parallellt med en övergång till 
miljövänliga färdsätt är en metod för ett 
hälsosammare klimat. Den tekniska 
utvecklingen fortskrider inte i samma höga 
takt som den ökande användningen av bil 
(Lunds kommun 2005, 19). 
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Vägar för motorfordon leder ofta till 
barriäreffekter, framförallt i stadskärnor. 
Detta uppkommer tack vare den ökning av 
biltrafik som skett, gaturummen kan därför 
upplevas som otrygga för oskyddade 
trafikanter (Lunds kommun 2005, 22). 
Bilar tar plats i en stad i form av vägar och 
parkeringsytor. En parkeringsplats upptar 
25-30 kvadratmeter vilket motsvarar 
parkering för tio cyklar (Lunds kommun 
2005, 21). 
 

1.4 Cykel idag  
GCM-Handboken skriver att idag 
dominerar cykel- och gångtrafik på korta 
avstånd, men när avstånden ökar minskar 
andelen mjuka trafikanter. Fem kilometer 
är avståndet som cyklister i genomsnitt 
anser är det längsta avståndet de kan tänka 
sig pendla när det rör sig om hela resan. I 
storstäder, där trängsel på bilvägarna lätt 
uppstår, kan sträckan öka till åtta kilometer 
(Wallberg et al. 2010, 10).   
 
I GCM-Handboken hävdas att personer i 
åldrarna 25-44 år cyklar längre sträckor, 
och 13-17 åringar är de som är mest 
beroende av sin cykel. Cyklister finns i alla 
åldrar och grupper som använder cykeln 
till både pendling och vardag. Andelen 
cyklister varierar i olika städer vilket kan 
ha att göra med stadens cykeltradition, 
städer med mycket studenter cyklar mer 
exempelvis. Även väder påverkar om vi 
väljer att cyklar eller inte, vilket varierar i 
Sverige, speciellt vintertid (Wallberg et al. 
2010, 10). 
 
Bilens höga tillgänglighet i staden har 
länge stått i fokus då det har varit det 
huvudsakliga transportmedlet. Medan 
infrastrukturen för gång och cykel har 
utgått från trafiksäkerhet och trygghet. Där 
av har cykeln en begränsad tillgänglighet i 
vägstrukturen som helhet (Statens 
offentliga utredningar 2012, 148). 
 

1.5 Mål som uppnås med 

cykelplanering 
Statens folkhälsoinstitut skriver om hur 
Sverige har utvecklat en folkhälsopolitik 
baserad på 11 delområden. Det 
övergripande målet för alla områden är att 
skapa förutsättningar för alla i samhället 
till en god hälsa. Arbetet för att nå en god 
hälsa fokuserar på faktorer som påverkar 
folkhälsan som exempelvis livsvillkor, 
miljöer, produkter och levnadsvanor 
(Statens folkhälsoinstitut 2003, 1). Utifrån 
delmålen finns flera mål som berör 
cykelplaneringen varav Ökad fysisk 
aktivitet är en. Insatser inom detta område 
ska utformas så de ger förutsättningar för 
en ökad fysisk aktivitet för alla individer i 
samhället (Statens folkhälsoinstitut 2003, 
4-5). Ett annat mål är Sunda och säkra 
miljöer. Det syftar till att framtida insatser 
inom området ska utgå från 
miljökvalitetsmål och kretsloppsstrategi 
som beslutas av riksdagen. För att skapa en 
trygg trafikmiljö bör insatserna utgå från 
de av riksdagen beslutade målen för 
transportpolitiken (Statens folkhälsoinstitut 
2003, 2-3). Andra mål som berör cykel är 
Ekonomisk och social trygghet, 
Delaktighet och inflytande i samhället och 
Trygga uppväxtvillkor. I målet Trygga 
uppväxtvillkor bör barn och ungdomars 
levnadsvanor speciellt uppmärksammas 
(Statens folkhälsoinstitut 2003, 2). 
 
Naturvårdsverket, som ansvarar för 
miljöfrågorna i Sverige, har presenterat 
Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. 
De nationella miljökvalitetsmålen bidrar 
till det internationella klimatarbetet. Bland 
målen finns flera mål som berör 
cykeltrafik, varav Begränsad 
klimatpåverkan är ett. Det innebär att 
transportsektorn måste minska utsläppet av 
koldioxid och ha ett Sverige utan 
nettoutsläpp av växthusgaser år 2050 
(Naturvårdsverket 2014, 10).  Även mål 
som God bebyggd miljö och Frisk luft 
berörs av val av transportmedel 
(Naturvårdsverket 2014, 12-13). 
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Wallberg skriver i GCM-handboken (2010, 
6) om Miljökvalitetsnormerna som regleras 
av miljöbalken. Normerna beskriver 
gränsvärden om vad som är hälsosamt för 
människor och miljö. Normerna ska vara 
uppfyllda vid all typ av planering och om 
de inte har följts ges krav på åtgärder. På 
gator där biltrafiken är dominerande är det 
vanligt att kommuner har svårt att klara av 
de uppsatta normerna för luftkvalitet och 
partikelhalter. 
 
Transportpolitiska mål  
Statens offentliga utredningar redovisar att 
våren år 2009 godkände riksdagen ett 
övergripande mål för transportpolitiken 
och två delmål. Transportpolitiska mål 
handlar om vilka politiska inriktningar och 
prioriteringar för transportpolitiken vilket 
ska kunna bidra till att samhällets resor 
fungerar. Det transportpolitiska 
övergripande målet är att säkra för 
samhällets medborgare och näringslivs 
transportförsörjning, att den är 
samhällsekonomiskt effektiv och fungerar 
på längre sikt. Delmålen består av ett 
funktionsmål som handlar om 
tillgänglighet och ett hänsynsmål som 
utgår från säkerhet, miljö och hälsa 
(Statens offentliga utredningar 2012, 109). 
Målet ska bidra till att skapa tillgänglighet 
för resor och transporter. Det som berör 
just cykeltrafiken är följande: 
Medborgarnas resor ska förbättras genom 
ökad tillförlitlighet, trygghet och 
bekvämlighet. 
Tillförlitlighet behöver förbättras genom 
att transportsystem kan hålla tiderna som 
är utlovade. Trygghet handlar om hur 
individen upplever trygghet att inte råka ut 
för en olycka. Bekvämlighet är viktigt för 
resenärer vid val av transportsätt. En faktor 
så som hälsofrämjande är ofta inte 
tillräckligt utan resan behöver även vara 
bekväm (Statens offentliga utredningar 
2012, 110). 
 

Barns möjligheter att själva på ett säkert 
sätt använda transportsystemet och vistas i 
trafikmiljöer ska öka. 
Alla resenärer har olika förutsättningar och 
behov vilket bör beaktas vid 
transportsystems utformning. Både barn 
och vuxna ska känna sig trygga i 
trafikmiljöer och barn ska kunna förflytta 
sig på egen hand utan att vara beroende av 
vuxna. Barns fria rörelse är beroende av 
flera faktorer så som om föräldrarna litar 
på barnet kapacitet att hantera 
trafiksituationer, men även hur tryggt de 
anser att trafikmiljöerna är. Rapporter visar 
att barn är mer stillasittande idag än 
tidigare vilket kan medföra försämrad 
folkhälsa på längre sikt. För att barns 
trafiksäkerhet och rörelsefrihet ska öka 
behöver transportpolitiker jobba 
tillsammans med den fysiska planeringen 
vilket också främjar hälsa (Statens 
offentliga utredningar 2012, 111). 
 
Förutsättningarna för att välja 
kollektivtrafik, gång och cykel ska 
förbättras. 
För att kunna uppnå detta vill regeringen 
att politiker ska förbättra möjligheterna för 
individer att välja gång, cykel och 
kollektivtrafik. Dessa ska bli de självklara 
transportvalen. Om fler resor i städer skulle 
ske med gång, cykel och kollektivtrafik 
skulle trängseln minska (Statens offentliga 
utredningar 2012, 112).  
 

1.5.1 Köpenhamn som förebild 
Gehl tar gång på gång upp Köpenhamn 
som föregångsland inom stadsplanering. 
Köpenhamn har under de senaste 30 åren 
rekonstruerat stadens vägnät genom att ta 
bort körfält för bilar och parkeringsplatser i 
stadskärnan, för att skapa bättra och 
säkrare förutsättningar för cykeltrafik. 
Staden inbjuder till att cykla framför att ta 
bilen. Idag finns ett effektivt och bekvämt 
sätt att ta sig fram på Köpenhamns gator. 
Anpassningen till cykeltrafiken har lett till 
en dubblerad ökning av antalet personer 
som väljer cykeln som transportmedel. 
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Idag sker hela 37 % av alla personliga 
resor till och från jobbet och skolan med 
cykel i Köpenhamn (Gehl 2010, 11).           
  
Där av menar han att allt eftersom 
förutsättningarna för cykling förbättras har 
en ny cykelkultur börjat växa fram. Både 
barn, äldre, studenter och kungligheter 
väljer cykeln som transportmedel idag. Att 
cykla har blivit det lättaste sättet att ta sig 
fram på stadens gator i Köpenhamn. Gehl 
lägger fram argumenten för cykel som ett 
billigare och snabbare alternativ jämfört 
med andra transportmedel, det är även bra 
för miljön och hälsan (Gehl 2010, 11).   
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1.6 Syntes  
I kapitel 1 har vi svarat på den första 
frågeställningen Vilka hälsoeffekter kan 
användas som argument för att prioritera 
cykeln framför bilen? 
 
Människan är byggd för att röra sig och 
med dagens livsstilar blir vi allt mer 
stillasittande (Boverket 2011, 11). Det 
finns ett samband mellan fysisk aktivitet 
och människors hälsa då kroppen mår 
bättre av det både fysiskt och psykiskt. 
Fysisk aktivitet förebygger många 
sjukdomar så som bröstcancer, benskörhet 
och diabetes. Regelbunden träning minskar 
där av risken för en tidig död (Henriksson, 
Sundberg 2008, 11). Under de senaste 25 
åren har strategier varit ett verktyg inom 
folkhälsan för att utnyttja människors 
transportbehov för att öka deras fysiska 
aktivitet (Schantz 2012, 13). 
 
Att transportera sig genom att använda sin 
egen muskelkraft gynnar både hälsa och 
miljö (Boverket 2011, 12). Biltrafiken 
bidrar till föroreningar i luft, mark och 
vatten, den bidrar även till en ökad 
energiförbrukning. Längs med trafikleder 
påverkar luftföroreningar människors hälsa 
i from av exempelvis buller vilket leder till 
flera negativa effekter på hälsan. (Lunds 
kommun 2005, 18, 19). Även 
barriäreffekter skapas lätt med biltrafik i 
stadskärnor, vilket i sin tur leder till att 
gaturum kan upplevas som otrygga för 
mjuka trafikanter. Bilen tar plats inte bara 
på vägen utan även när den står parkerad, 
vilket påverkar upplevelsen av staden 
(Lunds kommun 2005, 21, 22). 
 
Miljökvalitetsnormerna som beskriver 
gränsvärden om vad som är hälsosamt för 
människor och miljö ska vara uppfyllda 
vid all typ av planering och om de inte har 
följts ges krav på åtgärder. På gator där 
biltrafiken är dominerande är det vanligt 
att kommuner har svårt att klara av de 
uppsatta normerna för luftkvalitet och 
partikelhalter (Wallberg et al. 2010, 6). 

Sverige har utvecklat en folkhälsopolitik 
baserad på 11 delområden. Bland de 11 
delmålen finns flera mål som berör 
cykelplaneringen varav ökad fysisk 
aktivitet är en av dem. En trygg trafikmiljö 
behövs insatser som utgår från riksdagens 
beslut angående miljökvalitetsmål, 
kretsloppsstrategi och transportpolitiska 
mål (Statens folkhälsoinstitut 2003, 1-3). 
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Kapitel 2 Stadskvalitéer 
Följande kapitel avser att besvara 
frågeställningen Vilka planeringsprinciper 
uppmuntrar gång- och cykeltrafik i 
staden? och därmed ge en övergripande 
bild av begrepp som ligger till grund för 
vidare observationer och analys av valda 
fallstudieobjekt. Kapitel 2 avgränsar sig till 
planeringsprinciper som fokuserar på 
fysiska utformningar, vilket utesluter 
mjuka åtgärder som exempelvis mobility 
management.  
 
Den grundläggande referensen som har 
använts som grund är GCM-handboken 
(Wallberg et. al 2010), därtill har 
kompletterande litteratur använts för att ge 
en bredare grund och andra infallsvinklar.  
 
Innehållsanalysen av planeringsprinciperna 
har resulterat i fem stadskvalitéer som varit 
återkommande i läst litteratur och som vi 
anser är viktiga för att uppmuntra gång- 
och cykeltrafik. Åtgärderna används som 
grund till frågorna i checklistan som vi har 
utformat i kapitel 3. De är tillgänglighet, 
trygghet, komfort, standard & underhåll, 
estetiskt tilltalande cykelmiljö och 
orienterbarhet. Flera av begreppen kan ha 
varierande betydelse för olika individer 
och för att göra stadskvalitéer som 
tillgänglighet, trygghet och en estetiskt 
tilltalande miljö mätbara har åtgärder 
redovisats under varje begrepp.  
 
 
2.0.1 Metodval 
För att besvara uppsatsen andra 
frågeställning har metoden innehållsanalys 
använts. Metoden hjälper oss att analysera 
dokument och dess innehåll. Vald litteratur 
läses och bryts därefter ner i mindre delar. 
Genom denna metod kom det fram fem 
stadskvalitéer som kapitel 2 har delats in. 
 
Detaljerad beskrivning av innehållsanalys 
finns under under metodval i kapitel 1.   
 

2.1 Tillgänglighet   
Enligt Wallberg et al. (2010, 117) är en 
god tillgänglighet när gaturummets 
utformning är universell och designat för 
alla. Miljöer ska utvecklas och byggas så 
att alla kan röra sig där. Tillgänglighet 
anses som en nödvändig stadskvalité för att 
skapa attraktiva trafikmiljöer.  
 
Forsell et. al.( 2010, 6-7) skriver att 
transportsystemet i stadsrummet har 
betydelse för hur staden uppfattas. Olika 
typer av trafiksystem ger olika 
tillgänglighet till olika typ av aktiviteter 
som kan uppfattas attraktiva. Begreppet 
tillgänglighet har olika betydelse för olika 
individer, då exempelvis tillgänglighet för 
en synskadad inte är den samma som för 
en cyklist. Därav bör synen i stadsrummet 
förändras och planeringen kräver nya 
lösningar på utformningen av gaturummen.  
 
Wallberg och Wärnhjelm (2007, 6-7) anser 
att tät bebyggelse är en kvalité i staden då 
den skapat tillgänglighet. Kvalitén bygger 
på en samverkan mellan rörelse och 
möjlighet att lätt ta sig mellan målpunkter 
till fots och cykel. Fasader tillsammans 
med gator skapar gaturum. Gaturummen 
knyts samman till stråk där fotgängare och 
cyklister rör sig. Om biltrafiken anpassas 
till människans krav på vistelse och rörelse 
i rummet kan städer fyllas med liv. Alla 
ska ha en möjlighet att vara en del av 
stadslivet oavsett ålder, bakgrund, etnicitet 
eller tillgång till körkort. 
 
Tillgänglighet och rörlighet är två begrepp 
som hör ihop. Rörlighet är möjligheten till 
att förflytta sig medan tillgänglighet är 
önskan att nå något önskvärt. Rörlighet är 
med andra ord hur förflyttningen sker, 
medan tillgänglighet är nyttan med 
förflyttningen. Själva resan har för många 
inget stort värde, utan vi reser för att uppnå 
något annat, som att gå på ett möte till 
exempel (Forsell et al. 2010, 7). I 
stadskärnor är det mer lämpligt att planera 
för mindre rörlighet för att uppnå högre 
tillgänglighet. Det skapar förutsättningar 
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för att kunna ta sig fram till fots och med 
cykel för att uträtta sina ärenden (Forsell et 
al. 2010, 8).   
 
Åtgärder med fokus på tillgänglighet  
För att staden ska vara tillgänglig för alla 
trafikslag bör trafikslagen separeras 
(Brandberg et al. 2000, 23). 
 
I städer är det bra att dela upp stadens 
cykelnät i ett huvudnät och ett lokalnät. 
Huvudnätet är främst till för de cyklister 
som tar sig längre sträckor inom staden. 
Cykelnätet binder samman stadens 
målpunkter och bör i så stor utsträckning 
som möjligt vara separerat. Lokalnätet är 
mer till för de korta resorna i vardagen i en 
stadsdel. Lokalnätet är sammankopplat 
med huvudnätet då resan ofta börjar i 
lokalnätet för att sedan gå över till 
huvudnätet (Wallberg et al. 2010, 20). 
 
Separering mellan gång- och cykeltrafik 
bör inte ha någon nivåskillnad utan 
separeras genom olika typer av 
markbeläggning (Wallberg et al. 2010, 73). 
Vilket i sin tur underlättar både 
tillgänglighet och rörlighet i gaturummet 
för främst cyklister, men även för 
fotgängare och andra nivåkänsliga. 
 
Vid korsningar är det viktigt för mjuka 
trafikanter att motorfordon håller låga 
hastigeter då dem har större benägenhet att 
lämna företräde då. Fordontrafikens 
väjningsplikt mot cyklister bör markeras ut 
med vägmärke och linjemarkeringar. Vid 
den typen av korsningar bör 
cykelöverfarten utformas till cyklistens 
fördel, det kan exempelvis en förhöjning, 
bilvägen smalnas av vilket gör att 
cykelövergången blir kortare eller en 
etappindelning med refuger (Wallberg et 
al. 2010, 91).  
 
Wallberg et al.(2010, 122) nämner även 
vikten av att placera cykelparkeringar i 
anslutning tillmålpunkter. Beroende på 
vilken typ av verksamhet som äger rum vid 
målpunkten ska avvägningar göras om typ 

av cykelparkering: långtids- eller 
korttidsparkering. Möjligheten att kunna 
parkera sin cykel i staden kan öka 
tillgängligheten. I infrastruktur för cykling 
behövs mer än bara bra cykelvägar utan 
även allt som hör till cykeln så som 
parkeringar, cykelpumpar och belysning. 
 

2.2 Trygghet 
Trygghet är en upplevd kvalité 
Wallberg och Wärnhjelm skriver i Trafik 
för en Attraktiv Stad (2007, 39) att 
individer upplever trygghet olika. Det 
innebär att olika personer upplever olika 
situationer olika. Därav skriver Gehl 
(2010, 93) att extra hänsyn bör tas till barn, 
ungdomar, äldre och personer med 
funktionshinder. En faktor som har stor 
betydelse i trygghetssammanhang är vilken 
uppfattning av kontroll som individen har 
över en situation. Desto mer information 
och orienterbarhet individen anses ha 
angående en eventuell risk, desto mindre 
hotfull upplevs den vara.  
 
Faskunger (2007, refererad av Jägerhök, 
Kihlborg, Nordström 2011, 34) skriver en 
upplevd trygghet vid cykelresor har två 
betydelser: en där du som cyklist upplever 
resan som fri från olycksrisker och en där 
cyklisten inte riskerar en social trygghet 
som exempelvis att bli utsatt för brott. 
Båda aspekter av trygghet har betydelse för 
att förbättra stadsmiljöerna för cykel, både 
för att bjuda in nya användare och för att 
förbättra möjligheterna för de som redan 
cyklar.  
 
En risk är möjligheten att något oönskat 
skall inträffa (Nationalencyklopedin, 
2014). Trygghet syftar till vad individen 
upplever medan säkerhet är baserat på hur 
många olyckor som sker och det är den 
upplevda tryggheten som kommer 
undersökas. 
 
Wallberg och Wärnhjelm (2007, 7, 39) 
poängterar att biltrafiken skapar en 
otrygghet i stadsrummet. Dels för att deras 
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hastighet är hög, deras storlek och de 
tomma och mörka barriärer som bilvägarna 
skapar på natten. För att människor ska 
vilja röra sig i det cykelvänliga 
stadsrummet alla tider på dygnet krävs en 
genomtänkt och omsorgsfull utformning. 
 
Gehl skriver att (2010, 91-91) att 
gaturummen i stadskärnorna kan upplevas 
otrygga för fotgängare och cyklister då de 
ofta får dela gaturummen med alla 
trafikslag på motorfordons villkor.  
 
GCM-handboken (Wallberg et al. 2010, 
15) redovisar att biltrafikens hastighet är 
helt avgörande för både bilförarens 
benägenhet att lämna företräde åt gående 
och cyklister och för risken att oskyddade 
trafikanter dödas eller skadas allvarligt vid 
kollision. Gehl (2010, 71) skriver att ju 
lägre hastighet biltrafiken håller desto mer 
stadsliv och rörelse skapas. Anledningen är 
att den låga hastigheten inbjuder till 
spontana stopp och mjuka trafikanter ges 
möjlighet att uppleva det omgivande 
rummet. Stadsplaneringen ska sträva efter 
att skapa livfulla städer där strukturen 
inbjuder gående och cyklister till rörelse.  
 
Fysiska åtgärder för att skapa en 
upplevd trygghet 
För att cyklister ska känna sig trygga under 
sin resa behövs en separering av trafikslag 
(Brandberg et al. 2000, 20). För att minska 
risken för singelolyckor hos cyklister bör 
cykelbanans2 lutning begränsas och 
beläggas med ett cykelvänligt material så 
som asfalt, det behövs även ske 
regelbundet underhåll och halkåtgärder. 
Hårda föremål som är placerade längs med 
en cykelväg bör avskärmas eller flyttas för 
att förebygga skador vid eventuell 
avkörning (Brandberg et al. 2000, 21). 
 
Längs med biltrafikens huvudnät bör 
mjukatrafikanter ha en separat väg, desto 
                                                             
2 Cykelbana: Väg eller del av väg som är avsedd 
för cykeltrafik och trafik med mopedklass 2 
(Wallberg et al. 2010, 142). 

högre flöden och hastigheter desto 
viktigare är det att separera trafikanterna. 
Trafiksepareringen har betydelse för de 
mjuka trafikanternas trygghet, säkerhet och 
komfort. Det finns även negativa 
konsekvenser av en trafikseparering vilket 
kan leda till omvägar, försämrad 
framkomlighet och säkerhet vid korsningar 
(Wallberg et al. 2010, 53).  
 
Skiljeremsa är viktig längs med gc-banor3 
då den skyddar mjukatrafikanter från 
bildörrar som öppnas från parkerade bilar, 
den underlättar snöröjningen då snö kan 
läggas där och ger även möjlighet för 
gångtrafikkanter att stå i anslutning till gc-
banan utan att vara i vägen, denna bör vara 
0,5m (Wallberg et al. 2010, 72). Belysning 
bör placeras i skiljeremsan men om det inte 
finns någon får andra lösningar användas 
(Wallberg et al. 2010, 77).  
 
Friliggande gc-banor ökar säkerheten men 
minskar den upplevda tryggheten för de 
som använder dem, som då hamnar utanför 
stadsrummet och minskar då den sociala 
kontrollen. Människor väljer då alternativa 
vägar vilket leder till att de friliggande gc-
banorna blir ännu mer ödsliga. Det finns 
fler faktorer som påverkar människors 
trygghetskänsla så som om det finns fri 
sikt och överblickbarhet, skyltning och bra 
underhåll. Gc-banor kan behöva delas in i 
ett dagnät och ett nattnät för att cyklister 
ska känna sig trygga alla timmar på dygnet 
(Wallberg et al. 2010, 77-78). 
 
Gc-banors belysning är ur 
säkerhetsaspekter väldigt viktig och fyller 
flera behov. Med hjälp av belysning kan 
hinder, isfläckar upptäckas men även andra 
trafikanter upptäcks tidigare och lättare, 
därför bör belysning finnas jämnt fördelat 
ängs med gc-banor. Belysning ger även en 
överblick för trafikanten och är viktigt för 
trygghetskänslan (Wallberg et al. 2010, 
134).  
                                                             
3 Gc-bana: Gång- och cykelbana. 

 



Malin Haraldsson 
Freja Råberg 
 

 
 

22 

 
Hastighetsbegränsningen för motorfordon i 
gaturum där både gående, cyklister och 
bilar blandas bör högst vara 30 km/tim 
(Wallberg et al. 2010, 15). En sänkning av 
fordonstrafikens hastighet i lokalnätet 
underlättar för mjuka trafikanter att ta sig 
tvärs och längs dessa gator (Brandberg, et 
al. 2000, 23). 
 
Hastigheter i städer borde inte vara högre 
än 30 km/h inne i staden. Risken för att dö 
eller skadas allvarligt i trafiken är större vi 
högre hastigheter än 30 km/h. Vid lägre 
hastigheter och mindre bilar ökar 
framkomligheten för mjuka trafikanter när 
de rör sig i gaturummet, eftersom de då 
inte störs lika mycket av buller och avgaser 
från bilar (Jonsson, 2011, 19).  
 
Cykelfartsgator finns än så länge bara på 
försök i Sverige, och är ett försök i att 
skapa blandtrafikgator som styrs utifrån 
cyklisternas villkor. På cykelgator är det 
cyklisternas villkor viktigast och passar 
därför bra på gator som har ett stort flöde 
av cyklister. Hastigheten på cykelfartsgator 
bör vara 20 km/h och motorfordon måste 
anpassa sig efter cyklisters tempo. 
Gångtrafikanter separeras med egen 
gångbana. På en cykelfartsgata bör 
förhållandet mellan cyklister och bilister 
vara 2:1 (Wallberg et al. 2010, 89). 
 

2.3 Komfort, standard & 

underhåll 
Gehl (2010, 113) skriver för att fotgängare 
och cyklister ska få en dominerande roll i 
stadsrummet kräver det att staden 
prioriterar åtgärder som utvecklar gång- 
och cykelnätet så en bättre standard och 
komfort kan upplevas. Komfort är upplevd 
bekvämlighet med resan medan trygghet är 
en upplevd stadskvalité som syftar till att 
uppleva en resa fri från risker.  
 
Kågesson (2007) uppmärksammar att det 
oftast är cyklisterna som påverkas mer än 

andra trafikslag av körytans standard och 
underhåll (Kågesson 2007, refererad av 
Jägerhök et al. 2011, 38). Även 
cykelvägars bredd och sträcka påverkar 
cykelflödet. Studier från flera städer i 
Europa visar på att ifall gatustandarden 
höjs så ökar cykelflödet markant, det vill 
säga att fler väljer att cykla den sträckan 
(Vägverket 2004, refererad av Jägerhök et 
al. 2011, 41).  
 
Wallberg (2010, 26) pekar på studier visar 
att mer än 70 procent av de singelolyckor 
som sker i trafiken på cykel är ofta 
relaterade till väglaget. Singelolyckan på 
cykel står även för hälften av de mycket 
svåra skadefallen. Det visar på hur stor vikt 
som borde läggas på skötsel och underhåll 
av gång- och cykelvägar för att förebygga 
en framkomlig och säker cykelmiljö. 
Wallberg (2010, 28) poängterar att 
förutsättningar i en tätort skiftar mer än 
den metodik och riktlinjer som ingår i 
Trafikverkets driftområden. Många 
standardkrav är baserade på 
motorfordonstrafik, men väljer man en 
standard utifrån gång- och cykeltrafiken 
kan det bli mer kostnadseffektivt för 
kommunen. 
 
Åtgärder för ökad komfort, standard 
och underhåll 
För att effektivisera underhåll och drift av 
gång- och cykelvägar bör utformningen av 
cykelvägar motverka felplacerade stolpar 
och skyltar. Cykelfälten4 och gångfälten 
bör också vara minst 2,5 meter breda och 
ha en fri höjd på 2,7 meter. Den standarden 
underlättar så att lämplig utrustning kan 
användas vid behov (Wallberg et al. 2010, 
26).  
 
Det är viktigt att cykelbanor sopas och 
underhålls för att förhindra punkteringar 
och olyckor då grus och löv leder till ökad 
                                                             
4 Cykelfält: Ett särskilt körfält som genom 
vägmarkering anvisats för cyklister och förare av 
moped klass 2 (Wallberg et al. 2010, 142). 
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risk för att köra omkull (Wallberg et al. 
2010, 79). 
 
Cykeln är ett instabilt fordon eftersom det 
har två hjul och behöver då bra 
markbeläggning. Cyklister är på grund av 
detta känsliga för omvägar, nivåskillnader 
och omotiverade stopp (Wallberg et al. 
2010, 9, 11). 
 
I Cities for People föreslår Gehl (2010, 
113) att ytor för cyklister och fotgängare 
ska ta större plats i gaturummen och 
planeras med funktionella 
markbeläggningar så som asfalt till 
exempel. Vid möten med 
motorfordonstrafik ska övergångar och 
korsningar prioritera cyklister och 
fotgängare.  
 
Det bör inte finnas någon nivåskillnad 
mellan gång- och cykeltrafik då cyklisters 
pedaler kan fastna på kanten. Separering 
mellan de två trafikslagen bör ske genom 
olika sorters markbeläggning (Wallberg et 
al. 2010, 73). Gångbanor behöver vara 
plana, halkfria och hårdgjorda vilket gör 
asfalt till ett lämpligt alternativ, men på 
grund utav estetiska skäl väljs ofta 
stenbeläggningar istället. Stora 
betongplattor huggna i natursten är ett 
lämpligt material medan gatsten är ojämnt 
och blir hal vid regn och snö (Wallberg et 
al. 2010, 59). På cykelbanor är asfalt mest 
lämpligt då det tillgodoser cyklisters krav 
på jämnhet och friktion (Wallberg et al. 
2010, 76). 
 
Cyklister är i behov utav mer än trygga 
stråk, de behöver även parkeringar som 
uppfyller samma krav. Genom att ha säkra 
parkeringar ökar cykelns anseende som 
färdmedel. Beroende på vilka typer av 
verksamheter behövs olika mängd 
cykelparkeringar. Sveriges kommuner har 
alla olika riktlinjer och normer kring 
cykelparkeringar (Wallberg et al. 2010, 
122). Parkeringars lokalisering är 
avgörande för om den kommer att 
användas eller inte. Cyklister behöver ha 

parkeringar som är i direkt anslutning till 
deras målpunkt som helst inte ska vara 
längre än 25 meter samtidigt som 
parkeringen behöver vara nära cykelnätet. 
Korttidsparkeringar är för dem som inte 
ska parkera i mer än cirka två timmar som 
exempelvis vid handel, restauranger och 
andra etableringar. Långtidsparkeringar är 
främst för dem som pendlar, studenter eller 
de boende som behöver parkera på samma 
plats under en längre tid (Wallberg et al. 
2010, 124). 
 

2.4 Estetiskt tilltalande 

cykelmiljö 
För att uppmuntra rörelse i staden 
argumenterar Gehl (2010, 113) för att 
miljön ska vara estetiskt tilltalande med 
planteringar, belysning, sittplatser osv. för 
att skapa en visuell upplevelse. Målet är att 
göra det attraktivt, lätt, okomplicerat och 
säkert att ta sig fram i staden till fots eller 
cykel. 
 
Wallberg et al. (2010, 78-79) pekar i 
GCM-handboken på att större 
upplevelserikedom under cykelfärden ger 
tillfälle för rekreation och avkoppling. 
Cykelstråk med en varierande miljö och 
tydliga intryck kan ge uppfattning att den 
cyklade sträckan känns kortare. Cyklister 
och fotgängare är känsliga för variation i 
väder som vind, regn och stark sol.  
  
Faskunger (2007, refererad av Jägerhök, 
Kihlborg, Nordström 2011, 36) pekar på 
forskning som visar att tillgången till 
grönområden har stor betydelse för att 
grundlägga dagliga transportvanor på cykel 
bland barn och ungdomar. Vanorna fortgår 
även under senare delar av livet.  
 
Wallberg och Wärnhjelm skriver i Trafik 
för en Attraktiv Stad (2007, 6) att varje 
stad ska utvecklas utifrån sina egna 
förutsättningar, där stadens historia och 
identitet är grunden. Stadens största resurs 
är de människor som lever och arbetar där. 
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En stads som är präglad av sin identitet är 
stark och därför ska varje förändring av 
stadsrummen ske på ett sätt då de lokala 
förutsättningarna används. För att stärka 
stadens identitet bör staden ta vara på sitt 
kulturarv och låta de historiska 
byggnaderna i mänskligskala och 
välarbetade detaljer synas i stadsrummet. 
Att staden har närhet till grönska och 
vatten är även det en stor tillgång 
(Wallberg, Wärnhjelm 2007, 6).  
 
Åtgärder för att skapa en estetiskt 
tilltalande cykelmiljö 
Genom att låta cykelstråk passera genom 
parker eller naturområden ger det 
förutsättningar för en hälsosammare miljö, 
jämfört med att färdas i en miljö där bilar 
som släpper ut avgaser färdas. Vegetation 
har förmågan att filtrera avgaser från 
biltrafiken och upplevs som 
bullerdämpande (Wallberg et al. 2010, 79).  
 
Cykel är ett långsamt fordon jämfört med 
bilen då en vanlig cyklist har en 
medelhastighet på 15-20 km/h eftersom 
den drivs med muskelkraft. Cykeln är ett 
instabilt fordon eftersom det har två hjul 
och behöver lämplig markbeläggning som 
också påverkar den visuella upplevelsen 
(Wallberg et al. 2010, 9, 11). 
 
För att cykling ska ge större 
upplevelserikedom behövs tydliga intryck 
längs med cykelstråk, vilket gör att resan 
då även blir ett tillfälle för rekreation och 
avkoppling. En växling mellan öppet och 
slutet och sol-skugga, råder och alléer, träd 
och vegetation med tydlig årstidsvariation 
kan vara element som höjer cyklisters 
upplevelser (Wallberg et al. 2010, 78).   
Vegetation längs med gång- och 
cykelbanor bör beskäras så att inte 
trafikakanterna störs av den på höjden eller 
bredden. Röjning av buskar bör även ske 
för att öka säkerhet och trygghet för 
trafikanter (Wallberg et al. 2010, 9, 60). 
 

2.5 Orienterbarhet 
Brandberg argumenterar för att 
stadsrummet utformning ska underlätta 
orienteringen för både mjuka och hårda 
trafikanter. Utformningen av cykelnät och 
detaljutformning av varje gata ska ge en 
tydlig information till trafikanterna 
(Brandberg et al. 1998, 23).   
 
Wallberg och Wärnhjelm (2007, 39) 
påpekar att ju mer kontroll individen 
upplevs ha över en situation desto mer 
trygg kan hon eller han uppleva 
situationen. Därav är orienterbarhet en 
stadskvalité som har stor betydelse för 
trygghet.  
 
Orienterbarhet är även en viktig 
stadskvalité för att skapa tillgänglighet, då 
tillgänglighet enligt Wallberg et al. (2010, 
117) är en universell utformning av 
gaturummet där alla kan röra sig. För att 
veta var man kan röra sig krävs en god 
orienterbarhet. En god orienterbarhet är 
enligt Brandberg et al. (1998, 23) när 
utformningen av gaturummet ger en tydlig 
information till trafikanterna om riktningar, 
gatans funktioner och önskvärt beteende. 
 
Åtgärder för att skapa en bättre 
orienterbarhet 
För att lätt kunna orientera sig som cyklist 
i en stad behövs stråk som är lätta att följa i 
form av skyltning och belysning. Även 
målpunkter i form av busshållsplatser som 
är tydliga och syns väl på håll med hjälp av 
tydlig utformning bidrar till lättare 
orienterbarhet. Även andra former av 
landmärken kan hjälpa cyklister då det inte 
ser likadant ut längs med cykelvägen. 
Exempelvis belysning, växter eller 
fontäner kan vara igenkännbara 
installationer (Brandberg et al. 2000, 23). 
 
Som cyklist är det viktigt att veta var 
cykelbanan korsar bilvägen, därför behövs 
tydliga markeringar vid övergångar 
(Brandberg et al. 2000, 24).  
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För att öka gc-banans tydlighet för 
cyklister bör det finnas markeringar på 
marken som tydligt visar om cykelbanan är 
dubbelriktad eller en streckad mittlinje som 
underlättar vid möte (Wallberg et al. 2010, 
77). För att cyklister ska kunna orientera 
sig bättre är det viktigt med vägvisning 
men även med varierande miljöer och 
landmärken, en sträcka kan upplevas 
kortare om den uppdelas i etapper 
(Wallberg et al. 2010, 78). Gc-bana intill 
bilvägen kan göra det lätt att orientera sig 
(Wallberg et al. 2010, 54). 
 
Belysning är en viktig arkitektoniskt 
gestaltningsmedel efter mörkrets inbrott, 
då belysning skapar rumslighet, atmosfär, 
påverkar orienterbarhet och upplevelsen av 
trygghet (Wallberg et al. 2010, 134). 
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2.6 Syntes  
I kapitel 2 har vi svaret på frågeställningen 
Vilka planeringsprinciper uppmuntrar 
gång- och cykeltrafik i staden? Den 
litteratur som ligger till grund för kapitel 2 
har varit GCM-handboken (Wallberg et al. 
2010) tillsammans med kompletterande 
litteratur.     
 
Genom att använda oss av metoden 
innehållsanalys har vi kunnat urskilja 
begrepp som har varit återkommande i läst 
litteratur och som vi anser vara viktiga för 
att uppmuntra gång- och cykeltrafik. 
Följande planeringsprinciper har valts ut 
för att besvara frågeställningen: 
tillgänglighet, trygghet, komfort, standard 
& underhåll, en estetiskt tilltalande miljö 
och orienterbarhet.  
 
Begreppet tillgänglighet presenteras som 
en av planeringsprinciperna som kan 
uppmuntra gång- och cykeltrafik i staden. 
Då bland andra Forsell et. al.( 2010, 6-7) 
beskriver begreppet som en viktig 
stadskvalité som påverkar hur staden 
upplevs. Betydelsen av tillgänglighet 
varierar för olika individer, där av är det 
viktigt att skapa bra förutsättningar för alla 
att röra sig så enkelt som möjligt i 
stadskärnan.  
 
Trygghet har redovisats som en annan 
planeringsprincip som kan uppmuntra till 
gång- och cykeltrafik i staden. Begreppet 
har valts för att flera författare, som 
exempelvis Wallberg et. al. (GCM-
handboken, 2010), har tagit upp trygghet 
som en grundläggande stadskvalité för att 
vilja röra sig i staden. Då även trygghet har 
en varierad betydelse för olika individer är 
det av stor vikt att fundera på vilka typer 
av trygghet som upplevs genom 
gaturummet utformning. 
 
Därefter har komfort, standard och 
underhåll valt ut, då begreppen utgör 
fysiska förutsättningar för att exempelvis 
tillgänglighet och trygghet ska kunna 

upplevas. Komfort, standard och underhåll 
syftar alla till att skapa en bekvämlighet 
med resan till fot och med cykel. Faktorer 
som nivåskillnader, markbeläggning, 
vägbredder, tillgång till cykelparkeringar 
bland annat har betydelse för val av 
transportmedel och upplevelsen av resan.  
 
Nästa planeringsprincip som har valts ut är 
estetiskt tilltalande cykelmiljö. Genom 
innehållsanalysen kan vi säga att den 
visuella upplevelsen av resan med cykel 
har stor betydelse i gaturummet. Wallberg 
et al. (2010, 78) pekar på att en större 
upplevelserikedom under cykelfärden ger 
tillfälle för avkoppling och rekreation och 
att cykelstråk med en varierande miljö och 
tydliga intryck kan ge en uppfattning av att 
den cyklade sträckan känns kortare.  
 
Faskunger (2007, refererad av Jägerhök et 
al. 2011, 36) påstår även att tillgången till 
grönområden har stor betydelse för att 
grundlägga dagliga transportvanor på cykel 
bland barn och ungdomar. Vanor som kan 
fortgå i senare delar av livet.  
 
Den femte och sista planeringsprincipen 
som denna uppsats tar upp är 
orienterbarhet. Stadskvalitén har stor 
betydelse för tillgänglighet så vikten av 
tydlig skyltning, linjemarkeringar och 
tydliga intryck underlättar för individen att 
lokalisera sig i staden (Brandberg et al. 
2000, 24).  
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Kapitel 3 Fallstudie i 

Halmstad & Karlskrona 
Detta kapitel består av grunderna för 
fallstudien som i sin tur besvarat 
frågeställning tre och fyra i kapitel 4. För 
att kunna utföra fallstudien utformas en 
checklista som redovisas i detta kapitel. 
Vidare beskrivs även val av fallstudie. 
Bedömningen av checklistan och dess 
utformning finns redovisat i kapitlet. För 
att läsaren ska veta vilka typer av städer 
som valts ut finns kort bakgrundsfakta om 
de båda fallstudieobjekten och vilka gator 
som har valts ut i respektive städer och 
varför. Resultatredovisningen av 
observationerna finns i bilaga 2. Städernas 
båda cykelstrategier redovisas översiktligt i 
detta kapitel som ligger till grund för nästa 
som går in mer på djupet. 
 
Kapitel 3 utgör grunden för att besvara den 
tredje och fjärde frågeställningen, medan 
svaren presenteras i syntesen i kapitel 4.  
 
Tydligare kartor över Halmstad och 
Karlskrona finns under bilaga 3 och 4. 
 
3.0.1 Metodval 
I kapitel 3 och 4 används flera olika 
metoder i kombination för att nå ett 
slutresultat och besvara den tredje och 
fjärde frågeställningen i kapitel 4. 
Metodkombination betyder att både 
kvalitativa och kvantitativa metoder 
används tillsammans för att bredda 
undersökningen. Metodkombination har tre 
användningssätt och en av dessa att 
använda sig av både kvalitativa och 
kvantitativa metoder i samma 
forskningsprojekt. I metodkombination 
krävs det ett fokus på att metoderna vävs 
samman och hur. Metodkombination drivs 
av att hitta praktiska lösningar och 
betraktar undersökningens problem 
(Denscombe, 2009, 149-151). Genom att 
använda metodkombination ger detta en 
mer omfattande beskrivning för det som 
ska undersökas eftersom det använder flera 

typer av metoder samtidigt som den 
redovisar kopplingen mellan dem.  
Metodkombination är problembaserad och 
har använts av forskare då det har varit 
mest praktiskt (Denscombe, 2009, 163-
164). De metoder som har kombinerats är  
observation och innehållsanalys.  
 
Fallstudie 
För att besvara tredje och fjärde 
frågeställningarna Vilka stadskvalitéter 
finns för cykeltrafik i Halmstad och 
Karlskronas stadskärnor? och Vilka 
brister finns i stadskärnor idag och hur 
kan de behandlas utifrån stadens 
cykelstrategi? används en fallstudie. Detta 
för att visa på hur cykelnätet ser ut i olika 
städers stadskärnor och för att kunna göra 
detta behövdes ett observationsschema i 
form av en checklista. 
 
I forskningshandboken redovisas hur 
fallstudier ger forskaren möjligheten att 
använda olika metoder och kan på så sätt 
noggrannare samla in olika data och 
undersöka verkligheten. Fallstudie passar 
på mindre forskningsprojekt så som detta 
eftersom arbetet koncentreras till en 
undersökningsplats per forskare i detta fall. 
Huvudsakligen är fallstudie en lämplig 
eftersom att vi verkligen kan dyka ner i 
problematiken och få en helhetssyn 
(Denscombe, 2009, 71). Valet av fallstudie 
objekt redovisas i detta kapitel.  
 
Observation 
För att undersöka de valda 
fallstudieobjekten valde vi att använda oss 
av observation utifrån fältarbete vilket är 
en empirisk metod vilket kräver att vi 
använder oss av förstahandsinformation. 
Naturliga miljöer är också en central del 
vilket gör att observationen sker i 
situationer som skulle uppstå även utan 
undersökningen (Denscombe, 2009, 271-
272). Metoden observation bygger på ögats 
registrering av händelser, det finns 
systematisk och deltagande observation 
vilket är två olika typer av observation och 
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vi har valt att använda oss av systematisk 
observation (Denscombe, 2009, 271).  
 
Vid användning av observation kan olika 
data uppkomma då olika forskare får olika 
intryck av samma situation. Därför är det 
lämpligt att följa ett observationsschema 
för att minimera risken att olika forskare 
tolkar situationen olika. Detta 
observationsschema gör att forskarna är 
uppmärksamma på samma aktiviteter och 
håller utskick efter samma saker, det blir 
lättare att systematiskt registrera data och 
de data som registreras är samma. För att 
kunna uppnå detta behövs en lista med 
punkter som fungerar som en checklista 
(Denscombe, 2009, 274). Vid 
observationerna fotograferades också för 
att i efterhand kunna visa på varför 
resultatet i checklistan blev som det blev. 
Ett observationsschema minskar på ett 
effektivt sätt snedvridningar som kan 
komma från observatören utifrån dess 
bakgrund och uppfattningar. Då 
observationen sker utifrån ett 
observationsschema som flera forskare 
använder ökar tillförlitligheten 
(Denscombe, 2009, 280). 
 
Innehållsanalys 
Innehållsanalys används även i detta 
kapitel för att besvara tredje och fjärde 
frågeställningarna. Metoden hjälper oss att 
analysera dokument och dess innehåll. 
Vald litteratur läses och bryts därefter ner i 
mindre delar.  
 
Detaljerad beskrivning av innehållsanalys 
finns under metodval i kapitel 1.   
 

 

 

 

 

 

 

3.1 Val av fallstudieobjekt 
I gaturum där stora delar av ytan 
domineras av biltrafik minskar både 
utrymmet, kapaciteten och stadskvaliteter. 
Flera stadsbyggnadsforskare som Mike 
Batty, Bill Hillier och Jan Gehl pekar på 
hur stadsmiljöns attraktivitet och 
livskvalitet driver omvandlingen av 
stadskärnor i stora städer mot en mer gång- 
och cykelvänlig miljö (Jägerhök et al. 
2011, 7- 8). 
 
Spacescape har tillsammans med Evidens 
nyligen publicerat en studie om boendes 
värdering av stadskvalitet. Resultatet av 
studien visar på att den mest 
konkurrenskraftiga stadsmiljön idag är en 
stadsmiljö som gynnar fotgängare och 
cyklister. Det resulterade i sju 
lägeskvaliteter, som svarade för 90 procent 
av den värderade stadskvaliteten, där alla 
kvaliteter är starkt förknippade med en 
attraktiv cykelstad. Följande kriterier togs 
upp: närhet till city, närhet till spårstation, 
tillgång till gång- och gatunätet, tillgång 
till urbana verksamheter, tillgång till park, 
Närhet till vatten och kvartersform och 
entréplacering. 
 
Denscombe (2009, 64-65) poängterar att 
fallstudierna som väljs ut ska likna många 
andra fall och på så sätt kan resultatet 
generaliseras för även dessa. Fallstudien 
ska väljas utifrån specifika kännetecken 
som är viktiga för den teoretiska frågan 
och det praktiska problemet som ska 
undersökas. Dock behöver andra faktorer 
ses över och överväganden kan behöva 
göras.  
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3.2 Utformning av checklista



3.3 Checklista 
Denna checklista är avsedd att observera sträckor av lokalnät i stadskärnor. 
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3.4 Bakgrund Halmstad 
Invånarantal: ca 94000 invånare 
I centrala Halmstad: ca 4500 invånare 
Land areal:1014 kvkm 
 

Färdmedelsval Halland (Melkersson, 2007, 
3). 
 
Halmstad ligger på Sveriges västkust 
mellan Malmö och Göteborg och är en del 
av Hallands län. Genom staden rinner 

Nissan som delar upp staden i en östlig och 
västlig del. 
I Halmstad finns en högskola vilket 
innebär att staden har många studenter 
(Halmstad, 2014).  
 
 
Historia 
På 1400-talet byggdes kyrkan S:t Nikolai 
som står kvar än idag och som är den enda 
kvarvarande byggnaden från medeltiden. 
Senare på 1600-talet uppför Christian IV 
Halmstads slott där vissa delar är från 
1500-talet. År 1619 brinner det i Halmstad 
och nästan hela staden brinner ner förutom 
slottet, kyrkan och några få grundmurade 
stenhus. Staden återuppbyggs igen med en 
helt ny stadsplan som ser ut nästan som 
idag. År 1645 blir Halmstad svenskt efter 
freden i Brömsebro (Halmstad, 2013).  

 

Halmstad idag 
I Halmstad är förutom kommunen och 
landstinget det största arbetsgivarna 
försvarsmakten, högskolan, Martin och 
Servera och Albany International. 
Turistnäringen och handeln är också stora 
sektorer. Halmstad har en av Sveriges 
största virkestransporthamnar (Halmstad, 
2014).   

I Halmstad pendlar ca 3200 ut och 4200 in 
(Halmstad, 2013). Detta ger staden 
förutsättningar för att människor väljer att 
ta tåget och sedan ändra transportmedel till 
cykel sista biten till jobbet eller skolan. 
Halmstads invånare har 27 ohälsodagar per 
år och kvinnor har i genomsnitt fler än män 
(Halmstad, 2013). 

 
Kommunen jobbar i sina detaljplaner och 
sin översiktsplan med att prioritera 
cyklister och fotgängare i planarbetet för 
att ge dem de ytor som behövs för dessa 
trafikslag (Alexandersson et al. 2014. 8). 
Halmstad jobbar just nu med att bygga ut 
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cykelnätet fram till 2015 och lägger 35 
miljoner kronor på utbyggnaden 
(Halmstad, 2013). Brogatan håller på och 
ska byggas om, i dagens läge har etapp ett 
genomförts (Alexandersson et al. 2014. 11) 
 
Halmstad var tidigt med att under 80-talet 
bygga ut två stora cykelstråk på nedlagda 
järnvägar i kommunen (Halmstad, 2014). 
På flera av de stora huvudvägarna finns gc-
banor på varsin sida av vägen för att 
minska behovet av att korsa dessa 
(Halmstad, 2013). Runt om i Halmstad 
finns cykelpumpar utplacerade för att göra 
livet lättare för stadens cyklister 
(Halmstad, 2014). Halmstad har tagit fram 
riktlinjer för hur olika typer av cykelvägar 
ska målas så att dem blir enhetliga och 
begripliga (Alexandersson et al. 2014. 9). 
Halmstad kommun arbetar med att ta fram 
riktlinjer för hur kommunens vägvisning 
för cyklister på superstråken ska se ut 
(Alexandersson et al. 2014. 12) 
 
Superstråk 
Halmstad jobbar med något som de kallar 
superstråk för cyklister. Tanken är att de 
ska motsvara bilens infartsleder samtidigt 
som de går från bostadsområden in till 
centrum och resecentrum. Målet är de ska 
vara snabba, trygga, trafiksäkra och 
attraktiva (Halmstad, 2014).   

 
Karta: Cykelnät Halmstad stadskärna 
Halmstad trycker hårt på att deras 
superstråk ska bli cyklisternas gräddfiler. 
Tanken är att det ska blir en yttre och en 

inre ringled runt Halmstads centrala delar 
som utgår från nio stycken stråk. Stråken 
ska vara försedda med belysning och 
prioriteras vid underhåll både sommar och 
vinter då dessa plogas först vid snöfall 
(Halmstad, 2014). 
Målade markeringar på Halmstads 
superstråk kommer att bestå av heldragna 
kantlinjer på båda sidor och även symboler 
för cyklister och fotgängare 
(Alexandersson et al. 2014. 9) 
 
Cykelplan 2010 
 
”Halmstad ska skapa 

förutsättningar för medborgarna att 

kunna röra sig på ett tryggt och 

miljövänligt sätt genom ett väl 

utbyggt system av gång- och 
cykelvägar.” (Alexandersson et al. 2010. 
1). 
 
Halmstad cykelplan från 2010 redovisar 
fyra fokusområden som dem anser är 
viktiga för att cyklingen ska öka. De fyra 
fokusområdena är cykelnät och passager, 
planering, underlätta för cyklisten och 
påverka attityder och sprid kunskap. 
Cykelplanen ska vara ett instrument för att 
prioritera tilldelade resurser på bästa sätt 
och ett underlag för politiker och 
tjänstemän. Cykelplanen ska vara 
långsiktig och förbättra förutsättningarna 
för cyklister (Alexandersson et al. 2010. 1, 
3). 
 
Halmstads kommunstyrelse har 
undertecknat borgmästaravtalet som är ett 
avtal som Europiska kommissionen har 
lanserat. Detta innebär att Halmstads 
kommun tar på sig att kämpa längre än 
EU:s koldioxidutsläpp till år 2020 
(Alexandersson et al. 2010. 4). 
 
I cykelplanen beskriver kommunen själva 
att cykelnätets kvalitet i tätorten varierar. 
Cyklister hänvisas till att cykla i 
blandtrafik som är hårt trafikerade av bil 
eller busstrafik (Alexandersson et al. 2010. 
13). 
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Halmstad kommun planerar för cykel 
genom att exempelvis planera 
bostadsområden till stråk som har goda 
cykelförbindelser. Halmstads tätort har åtta 
stråk som visar avstånd och utgår från 
Halmstads centrum. Målpunkter så som 
bibliotek och vårdcentraler finns det ingen 
skyltning till (Alexandersson 2010. 8, 24). 
 
Valda gator 
I Halmstad har Brogatan, Gamletullsgatan, 
Stationsgatan och Storgatan valts ut som 
fallstudieobjekt. Brogatan har valts ut då 
den är en central gata som många kan 
tänkas använda sig av för att ta sig in till de 
mest centrala delarna av Halmstad. 
Gamletullsgatan är en gata som passerar ett 
område där bostäder byggs ut och korsar 
flera cykelvägar. Gamletullsgatan övergår 
till Stationsgatan och är den gata som 
passerar Halmstads järnvägsstation dit 
många kan tänkas vilja cykla. Storgatan är 
en av Halmstads shopping gator och är 
utmärkt i Halmstads cykelkarta som 
skyltad cykelväg och cykelbana. 
 

 
Brogatan  
Brogatan sträcker sig i östvästligriktning 
och är en av de gator i centrala Halmstad 
som går mot torget. Gatan trafikeras av 
stadsbussar och vanlig fordonstrafik, längs 
med gatan finns parkeringar på båda sidor. 
Längs med Brogatan finns bostadshus och 
kontinuerligt finns verksamheter i 
bottenplan. Verksamheterna är exempelvis 
låssmedfirma, frisörsalong, mäklarfirma 
och restauranger.  

 
Bild: Brogatan 
 
 
Gamletullsgatan  
Gamletullsgatan sträcker sig i nordsydlig 
riktning och över går sedan till att bli 
stationsgatan. Längs med Gamletullsgatan 
ligger bostadshus varvat med stora 
parkeringsytor, det förekommer några få 
verksamheter exempelvis körskola i 
bottenplan i vissa byggnader. På 
Gamletullsgatan ligger Östras som är ett 
bageri och de har sin infart till 
varuinlämning mot gatan.  

 
Bild: Gamletullsagatan 
 
Stationsgatan 
Stationsgatan sträcker sig i nordsydlig 
riktning och går parallellt med järnvägen 
genom staden och trafikeras av stadsbussar 
och vanlig fordonstrafik. Längs med 
stationsgatan finns bostadshus och i en 
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utav dem finns verksamhet i bottenplan. 
Mittemot husen finns en parkering som är 
avsedd för pendlande tågresenärer, då 
Halmstads järnvägsstation ligger längs 
med gatan. På andra sidan gatan från 
stationshuset ligger stationsparken.  

 
Bild: Stationsgatan 
 
 
Storgatan  
Storgatan i Halmstad är ett av centrums 
shoppingstråk, här finns kända klädkedjor 
och verksamheter längs med hela gatan. På 
gatan finns även uteserveringar och 
utplacerade konstverk och statyer. På gatan 
gäller förbud mot trafik med annat 
motordrivet fordon än moped klass II med 
tilläggsskyltar för att det gäller även 
moped, förbudet gäller ej behörig trafik 
och leveransfordon. Storgatan är markerad 
på Halmstads cykelkarta som en skyltad 
cykelväg och cykelbana 

 
Bild: Storgatan 
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3.5 Bakgrund Karlskrona 
Invånarantal: ca 35 000 invånare 
I centrala Karlskrona (Trossö): ca 7800 
invånare 
Land areal: 2 172 kvkm 
 

 
Färdmedelsval i Karlskrona (Löndahl et al. 
2014. 10).  
 
Historia  
Erik Dahlbergh, Nicodemus Tessin och 
Carl Magnus Stuart samarbetade vid 
planläggningen av den nya stadens och 
dennes befästningar. Stuart färdigställde 
den första stadsplanen över Trossö år 1683. 
Planens centrala axel går från norr till 
söder över ön. Södra delen av Trossö 
upptogs av örlogshamnen och varvet 
medan den norra delen utgjordes av den 
civila staden. Denna stadsindelning finns 
kvar än idag (Johansson, 2012). 
 

 
Karlskrona idag 
Karlskrona är Örlogsstad och 
världsarvsstad som ligger i sydöstra 
Sverige i Blekinge län. Karlskrona är den 
största tätorten i länet med totalt 34 742 

invånare (räknat 31 december 2012) 
(Karlskrona Kommun, 2013), varav 
ungefär 7 800 bor på Trossö som utgör 
stadskärnan (Karlskrona Kommun, 2012). 
Av invånarna är 44 procent under 21 år 
och majoriteten av dessa har inte körkort 
och är därför mer beroende av gångtrafik, 
cykeltrafik och kollektivtrafik (Karlskrona 
Kommun, 2012).  
 

 
 
Resvanor 
En undersökning av resvanor gjord av 
Trafikverket år 2012, visar att 8 av 10 
kommuninvånare i Karlskrona gör en 
vanlig vardag någon form av förflyttning. I 
genomsnitt reser en invånare 2,6 gånger 
per dag. Majoriteten av vardagsresorna är 
till arbetet, därefter resor till 
fritidsaktiviteter följt av inköpsresor. 70 
procent av resorna sker med bil och åtta 
procent sker med kollektivtrafik. Hälften 
av alla resor som är under fem km görs 
med bil, åtta procent åker kollektivt, 30 
procent går och 12 procent cyklar. Av 
resorna till arbetet görs 70 procent med bil, 
tio procent med kollektivtrafik och nio 
procent med cykel. Nästan 90 procent av 
kommuninvånarna har tillgång till bil och 
lika många har tillgång till cykel. Trots att 
majoriteten idag väljer bil som 
transportmedel visar Trafikverkets 
undersökningar att var tredje bilåkare har 
viljan att minska sitt bilåkande (Löndahl, 
et al. 2014, 10). 



Befintlig infrastruktur och 
förutsättningar 
Karlskrona tätort har en bandstruktur med 
kapacitetsstarka biltrafikleder och 
spårförbindelser ända in till Trossö. 
Karlskrona kommun anser att både cykel-, 
gång- och kollektivtrafik har 
utvecklingspotential. Idag finns två 
bytespunkter för spårtrafik, Bergåsa station 
och Karlskrona Centralstation. Båda 
bytesplatsernas omland är inte större än 1-
2 km fågelvägen, vilket är enligt 
Karlskrona kommun ett attraktivt gång- 
och cykelavstånd. Infrastrukturen för 
motorfordon i Karlskrona består 
huvudsakligen av två nordsydliga leder, 
Ronnebyvägen/Sunnavägen och 
Österleden. Ronneby/Sunnavägen fungerar 
som en viktig länk mellan Trossö och 
fastlandet medan Östeleden fungerar som 
infartsled in till Trossö (Karlskrona 
Kommun 2007, 3).  
 
Mortensen (2007, 24) beskriver att 
biltrafiken ofta är dominerande på Trossö 
med breda ytor, ett överskott på 
parkeringsplatser och smala trottoarer 
avsedda för fotgängare oskyddade 
trafikanter. Vidare menar han att en 
minskning av biltrafikens negativa 
inverkan krävs för att skapa en attraktiv 
stadsmiljö på Trossö. 
 
Idag finns det ungefär tio mil cykelvägar, 
cykelbanor och cykelfält i Karlskrona 
kommun. Varav 20 km har tillkommit 
under bara det senaste decenniet. 
Karlskrona kommun skriver att en resa 
med cykel från Karlskrona tätorts 
stadskärna Trossö till utkanten av tätorten i 
de norra delarna i Bastasjö, tar omkring 30 
minuter (Löndahl et al. 2014, 10).  
 
Idag finns det strax under 700 tillgängliga 
parkeringsplatser för cykel på Trossö 
(Löndahl, Olofsson, Svärd 2014, 10). 
 
 
 

Cykelstrategi 2030 
Karlskrona Kommun har arbetat fram 
Cykelstrategi 2030 (Löndahl et al. 2014) 
som syftar till att bidra till att utveckla 
Karlskrona som cykelkommun. Deras 
vision är att år 2030 ska cykeln 
tillsammans med gång- och kollektivtrafik 
vara det självklara transportvalet. Vidare 
skriver kommunen att gena och välskötta 
cykelvägar ska göra det lätt för alla att 
cykla. Målet är att 30 procent av 
Karlskronas kommuninvånare ska cykla 
året runt till arbete eller skola och att minst 
75 procent tycker att Karlskrona är en bra 
cykelkommun. Karlskrona anses utifrån 
Cykelstrategin 2030 (Löndahl et al. 2014 
5) ha god potential för att få fler att vilja 
cykla. Den befintliga infrastrukturen är 
redan väl utbyggt och därtill ska 
kompletteringar göras för att skapa ännu 
bättre förutsättningar.   
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Valda gator 
I Karlskrona har Drottninggatan, Östra 
Köpmansgatan, Landbrogatan tillsammans 
med en del av Ronnebygatan och 
Ronnebygatan valts ut för observation 
utifrån en utformad checklista som 
presenterades tidigare i detta kapitel. 
 
Drottninggatan har valts då gatan är central 
och kan tänkas användas av flera personer 
för att ta sig in och runt på Trossö. På 
Drottninggatan ligger även en busshållplats 
lokaliserad. 
 
Östra Köpmansgatan har valts då även den 
ligger centralt och naturliga målpunkter 
som skolor och Folktandvården ligger i 
anslutning till gatan. Skolorna är 
gymnasieskolor där majoriteten kan tänkas 
vara under 18 år och inte har tillgång till 
körkort eller bil och är där av hänvisade till 
cykel, gång eller kollektivtrafik.  
 
Landbrogatan tillsammans med en del av 
Ronnebygatan är vald då det är ett av de 
mest centrala stråken på Trossö. Den mest 
centrala bytespunkten för busstrafik ligger 
lokaliserad på en anknytande gata.  
 
Den sist valda gatan är Ronnebygatan som 
är det mest centrala gång- och cykelstråket 
på Trossö. Flera personer kan tänkas 
använda gatan dagligen för att röra sig 
mellan de mest centrala delarna.  

Del av Drottninggatan 
Den del av Drottninggatan som är vald för 
observation sträcker sig från havet i norr 
till där gatan korsar Östra Köpmansgatan. 
Drottninggatan är en av de bredaste 
huvudgatorna som sträcker sig i nord-
sydlig riktning. Gatan är främst anpassad 
för motorfordonstrafik, men används idag 
av alla trafikslag. Längs med trottoarerna 
finns bilparkeringar. På Drottninggatan 
finns en busshållplats. Längs med gatan 
finns flera målpunkter som exempelvis 
arbetsplatser, skolor, bostäder osv.  

 
Bild: Drottninggatan 
 
Del av Östra Köpmansgatan  
Den del av Östra Köpmansgatan som är 
vald för observation sträcker sig från 
korsningen på Drottninggatan till 
Hoglandsparks östra sida. Östra 
Köpmansgatan är en bred tvärgata till 
Drottninggatan som sträcker sig i öst-
västlig riktning. Gaturummet är främst 
anpassat för fordonstrafik och längs med 
trottoarerna utgörs ytan av bilparkeringar. 
Flera målpunkter som exempelvis skolor, 
Folktandvården, bostäder m fl. ligger 
lokaliserade här.  
 

 
Bild: Östra Köpmansgatan 
 



 
Landbrogatan och en del av 
Ronnebygatan 
Den valda sträckan av Landbrogatan 
tillsammans med en del av Ronnebygatan 
börjar där Hoglandspark börjar i norr och 
slutar där Ronnebygatan korsar 
Borgmästaregatan. Gaturummet är främst 
anpassat för motorfordonstrafik. En del 
åtgärder har gjorts för att anpassa en del av 
gatans sträckning för gång- och 
cykeltrafik. Gatan ligger i anknytning till 
den mest centrala bytespunkten för 
busstrafik. Längs med en del av 
Landbrogatan ligger Hoglandspark, som är 
en av Trossös mest använda parker. Den 
används alla årstider för olika typer av 
evenemang och marknader. Parkering för 
bilar finns på båda sidor av vägen på 
Landbrogatan. Längs med gaturummet 
finns flera målpunkter som exempelvis 
detaljvaruhandel, restauranger, bostäder m 
fl.  

 
Bild: Del av Ronnebygatan 
 
 
 

 
Bilder: Landbrogatan 
 
 
Ronnebygatan 
Den valda sträckan av Ronnebygatan 
börjar där gatan korsar Drottninggatan och 
slutar där den korsar Landbrogatan. Gatan 
utgörs till störst del av gågata där 
motorfordonstrafik regleras. I början av 
vald sträckning är motorfordonstrafik 
reglerad till fler tider på dygnet.  
 
Längs gatan finns fler naturliga målpunkter 
som exempelvis detaljhandel, restauranger, 
banker, torg, bostäder mm. Ronnebygatan 
korsar Norra Smedjegatan.  
 

 
Bild: Ronnebygatan

 

 
 

 



3.6 Resultatredovisning av observationer 



Kapitel 4 Observation 
Kapitel 4 syftar till att besvara 
frågeställningarna Vilka stadskvalitéter 
finns för cykeltrafik i Halmstad och 
Karlskronas stadskärnor? och Vilka 
brister finns i stadskärnor idag och hur 
kan de behandlas utifrån stadens 
cykelstrategi? Vilket görs genom en 
metodkombination av innehållsanalys, 
observation och fallstudier.  
 
Valet av fallstudieobjekten har gjorts 
utifrån Jan Gehl, Spacescape och 
Denscombe. Spacescape presenterar sju 
lägeskvalitéer i en studie som är gjord 
tillsammans med Evidens (Jägerhök, 
Kihlborg, Nordström 2011, 7- 8), där alla 
stämmer in på både Halmstad och 
Karlskrona. Denscombe (2009, 64-65) 
skriver att man ska välja fallstudieobjekt 
utifrån specifika kännetecken som är 
viktiga för den teoretiskt frågan och det 
praktiska problemet som ska undersökas. 
Då vi anser att både Karlskrona och 
Halmstad har en cykeltradition kan de ses 
som typiska cykelstäder och där av vara 
bra objekt för uppsatsens tema. I valda 
städer har fyra gator valts för observation. 
Gatorna är valda utifrån att de av oss anses 
ha liknande förutsättningar och vara 
lokaliserade i städernas stadskärnor.  
 
För att besvara vilka stadskvalitéer som 
finns för cykeltrafik i Halmstad och 
Karlskronas stadskärnor har observationer 
gjorts i valda fallstudieobjekt utifrån 
checklistan som utformades och 
presenterades i det tredje kapitlet.  
 
Observationerna redovisar och bedömer 
stadskvalitéerna utifrån utformad 
bedömningsskala, som även den 
presenteras i förgående kapitel.  
 
Den fjärde frågeställningen som fokuserar 
på brister i dagens stadskärnor och 
föreslagna åtgärder utifrån städernas 

trafikstrategier, besvaras genom 
observationer av valda gator och 
innehållsanalys av respektive städers 
trafikstrategier.   
 
 
4.0.1 Metodval 
Metodkombination 
I kapitel 4 har en metodkombination 
använts för att besvara tredje och fjärde 
frågeställningarna. En kombination av 
metoder används för att kunna använda 
både kvalitativa och kvantitative metoder 
tillsammans och på så sätt ge en bredd åt 
undersökningen (Denscombe, 2009, 149-
151). 
 
En mer detaljerad beskrivning av 
metodkombination finner du under 
metodval i kapitel 3.   
 
Fallstudie 
En fallstudie är vald för att kunna 
genomföra observationer. Den syftar till att 
dyka ner i en problematik på en specifik 
plats och få en helhetssyn av problemet 
(Denscombe, 2009, 71). 
 
En mer detaljerad beskrivning av metoden 
kan du läsa i kapitel 3 under metodval.  
 
Observation 
En av de andra kombinerade metoderna är 
observation, som används för att undersöka 
valda fallstudieobjekt. Genom att 
observera kan vi använda oss av 
förstahandsinformation från en naturlig 
miljö till undersökningen. Metoden bygger 
på ögats registreringar av händelser 
(Denscombe, 2009, 271).  
 
En mer detaljerad beskrivning av 
metodkombination finner du under 
metodval i kapitel 3.    
 
Innehållsanalys 
Den tredje metoden som är använd i 
kapitel 3 och 4 för att besvara 
frågeställningarna är innehållsanalys. Den 
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har behandlat fakta dokument angående 
valda städer och deras trafik- och 
cykelstrategier.  
 
En mer detaljerad beskrivning av metoden 
finns i kapitel 1 under metodval. 
 

4.1 Observation Halmstad 
 
Observation Brogatan 
På Brogatan finns inget separat cykelfält 
utan cyklister får trängas med övrig 
fordonstrafik då det endast finns trottoar 
för gångtrafik. Det finns inga upphöjda 
korsningar på Brogatan och på de 
korsningar som finns gäller högerregeln 
vilket kan vara en utmaning för cyklister. 
På Brogatan finns inga övergångsställen 
vid korsningarna vilket minskar 
tillgängligheten för de mjuka trafikanterna. 
Det finns inga cykelparkeringar längs med 
gatan utan endast i början och slutet av 
gatan. Tillgänglighet på Brogatan kan 
utifrån checklistan därför ses som en brist.  
 
Eftersom cyklisterna på Brogatan ska cykla 
på bilvägen är markbeläggningen asfalt 
vilket underlättar för cyklister. Trottoaren 
och fordonstrafiken separeras med en 
trottoarkant och bilparkeringar längs med 
gatan. Belysningen längs med Brogatan är 
avsedd att förse hela gatan med ljus då det 
finns gatlyktor som hänger på mitten av 
gatan. På Brogatan finns ingen skyltning 
som visar vilka trafikslag som ska vara 
vart. Hastigheten för fordonstrafik på 
Brogatan är 30km/h vilket är 
rekommenderat. Eftersom Brogatan har 
riskfyllda korsningar finns det brist i 
tryggheten. 
 
Brogatan har de fysiska förutsättningarna 
för att kunna bli en cykelfartsgata, dock är 
frågan om det finns tillräckligt med 
underlag för det. Halmstad kommun räknar 
idag endast antalet cyklister över stadens 
broar och har ingen statistik på hur många 
cyklister som rör sig på stadens gator. 
Frågan är därför svår att besvara och 

uppskattningsvis uppgår inte andelen 
cyklister och bilister till förhållandet 1:2. 
Brogatans gatumiljö är enformig då 
bebyggelsen är lika ungefär lika hög längs 
med hela. I gatumiljön finns inga inslag av 
vegetation då allt är asfalterat eller 
stenbelagt samtidigt som bebyggelsen är 
av sten. Detta bidrar till en brist i 
cyklistens estetiskt tilltalande cykelmiljö då 
den inte är varierande och saknar 
vegetation. 
 
På Brogatan finns inga tydliga markeringar 
vid övergångar eller markeringar i marken 
på mitten av gatan. Vid gatans början och 
slut finns skyltade övergångsställen med 
linjemarkeringar. För att kunna lokalisera 
sig på Brogatan finns en skylt i ena änden 
på gatan som visar centrum och 
Gullbranstorp annars finns inga fler skyltar 
på gatan. Eftersom Brogatan är enformig i 
sin utformning kan det vara svårt att 
orientera sig längs med gatan därför blir 
orienterbarheten på gatan en brist 
tillsammans med ovanstående argument. 
 
Åtgärder utifrån cykelplanen för 
Halmstad 
I huvudnätet i Halmstad ska ingen cykling 
i blandtrafik ske och det ska finnas hög 
standard på sammanhängande cykelbanor. 
Huvudnätet ska vara tryggt utifrån upplevd 
trygghet så som vid tunnlar. Det ska finnas 
god belysning och de ska prioriteras vid 
drift och underhåll. När nybyggnation av 
gator sker anläggs gc-banor i linje med 
Halmstads cykelplan vilket är aktuellt vid 
en nybyggnation av Brogatan. När 
cykelnätet korsar bilnätet vid nybyggnation 
ska korsningen hastighetssäkras 
(Alexandersson et al. 2010. 10, 14, 22). 
Genom att göra upphöjda korsningar skulle 
minska hastigheten och öka säkerheten för 
cyklister och mjuka trafikanter. 
 
Cykelnätet i Halmstad ska inventeras och 
åtgärdas utifrån standard. Utifrån detta kan 
kriterier för kvalitet för de olika stråken tas 
fram så som superstråk, huvudstråk och 
lokalstråken i Halmstads tätort. Halmstad 
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satsar på sina superstråk och de ska ha en 
hög kvalitet utifrån framkomlighet, 
trygghet, trafiksäkerhet, genhet och 
attraktivitet (Alexandersson et al. 2010. 13, 
22). Brogatan ska bli en del i hela 
supercykelstråket och bör därför upprustas 
utifrån dessa. 
 
Brogatan är i behov av cykelbanor och 
utöver det behövs fler element för att 
cykling ska fungera så som ett tydligt 
vägvisningssystem, cykelparkeringar och 
bra underhåll. Det nuvarande 
vägvisningssystemet ska utvecklas och 
innehålla vägvisning av superstråk men 
även större målpunkter. Kriterier för hur 
skyltning av cykelbanor ska tas fram 
utifrån inventering som sedan ska 
tillämpas i kommunens alla tätorter. 
Centrala Halmstad ska kompletteras med 
cykelparkeringar vid större målpunkter 
(Alexandersson et al. 2010. 23, 26). 
Brogatan är i behov av bättre skyltning 
både i form av var cyklister ska ta vägen på 
gatan och vilka målpunkter som finns i 
närheten. En ökad skyltning och 
linjemarkering skulle bidra till bättre 
orienterbarhet.  
 
 
Observation Gamletullsgatan 
Gamletullsgatan har som störst brister vid 
viadukten över Laholmsvägen, här blir 
vägen smalare och kurvig. Här samsas 
gångtrafik med cykeltrafik på en yta som 
ser ut att vara en trottoar men som är 
skyltad som en gång- och cykelbana. Detta 
beror på att vägen smalas tillsammans med 
järnvägen över bron och skapar på så sett 
en trång situation för alla fordonstyper och 
även gångtrafik. Korsningarna längs med 
hela Gamletullsgatan är upphöjda och 
gynnar på så sätt mjuka trafikanter vid 
övergångar. Gamletullsgatan har brister i 
tillgängligheten på vissa platser längs sig 
men anses överlag ha god tillgänglighet för 
cyklister. 
 
Gamletullsgatan har en separering av 
trafikslag där cyklisterna alltid har en 

markbeläggning av asfalt, vilket gäller 
delar av gatans sträckning. På andra delar 
samsas alla mjuka trafikanter på samma 
asfalterade yta. Skiljeremsa mellan gc-bana 
och fordonstrafik skiljer sig längs med 
gatan. Även belysningen skiljer sig längs 
med gatan då det på vissa ställen finns 
gatlyktor på var sin sida av hela vägen och 
den på ena sidan är placerad för att belysa 
även gc-banan. På andra platser finns 
också belysning på båda sidor men då 
placerade vid fordonstrafikens bredd. 
Belysningen är då riktad mot bilvägen och 
det finns då inge belysning som är riktad 
mot gc-banan även om visst ljus hamnar 
där från bilvägen. Gamletullsgatan har god 
skyltning som visar trafikreglerna på gc-
banan men brister i skyltning till 
målpunkter. Hastigheten är mesta dels 
30km/h men övergår till 40km/h vid 
anslutning till ny gata. Tryggheten på 
Gamletullsgatan varierar beroende på vilka 
kvalitéer som fokuseras på, därför är 
tryggheten varierande på gatan. 
 
På Gamletullsgatan passerar en stor del 
bilar och blir på så sätt inte lämplig som 
cykelfartsgata. Eftersom Gamletullsgatan 
är en av de infartsvägar mot 
järnvägsstationen passerar många bilar 
som ska hämta och lämna resenärer där. 
Dock kan andra utformningar så som 
bredare cykelfält göras för att gynna 
cyklister. 
 
Gaturummet längs med Gamletullsgatan 
varierar längs hela gatan. Element som 
dyker upp är bostadsbebyggelse, större 
verksamhet, parkeringar som skapar öppna 
rum och annan verksamhetsbebyggelse. 
Detta ger gatan en variation av öppna och 
slutna rum samtidigt som det på vissa 
platser finns vegetation i direkt anslutning 
till gc-banan. Dessa kvalitéer bidrar till en 
god estetiskt tilltalande cykelmiljö. 
 
Skyltningen längs med Gamletullsgatan är 
god kring vilka trafikregler som gäller men 
brister i skyltning till målpunkter. Det 
finns linjemarkeringar för att tydligt visa 
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övergångar och gc-banans gränser. Längs 
med Gamletullsgatan finns landmärken 
som kan öka orienterbarheten så som bron 
över Laholmsvägen och Östras bageri. 
Förutom brister i skyltning har 
Gamletullsgatan god orienterbarhet. 
 
Åtgärder utifrån cykelplanen för 
Halmstad 
Halmstad vill räkna antalet cyklister för att 
kunna se vilka gator som bör prioriteras 
vid ombyggnation, asfaltering exempelvis. 
I Halmstad finns totalt 21 mil cykelbanor 
som är separerade från fordonstrafik dock 
får gång- och cykeltrafik dela en 
gemensam yta i stor utsträckning 
(Alexandersson et al. 2010, 10-11). På 
Gamletullsgatan idag får trafikslagen 
samsas vissa bitar av sträckan vilket 
behöver ses över.  
 
Gamletullsgatan är ett av de superstråk 
som Halmstad satsar på och den ska därför 
ha en hög kvalitet utifrån framkomlighet, 
trygghet, trafiksäkerhet, genhet och 
attraktivitet. Huvudnätet ska vara tryggt 
utifrån upplevd trygghet så som vid 
tunnlar. Det ska finnas god belysning och 
de ska prioriteras vid drift och underhåll. 
Utöver cykelbanor behövs fler element för 
att cykling ska fungera så som ett tydligt 
vägvisningssystem, cykelparkeringar och 
bra underhåll (Alexandersson et al. 2010. 
13, 14, 23). 
 
Vägvisningssystemet ska utvecklas och 
innehålla vägvisning av superstråk men 
även större målpunkter. Kriterier för hur 
skyltning av cykelbanor ska tas fram 
utifrån inventering som sedan ska 
tillämpas i tätorten (Alexandersson et al. 
2010. 26). Gamletullsgatan är idag en del 
av Halmstads cykelnät som inte är skyltat 
enligt cykelkartan. 
 
Observation Stationsgatan 
Stationsgatan är en gata som det märks att 
Halmstad kommun har utformat efter 
ungefär samma punkter som finns i vår 
checklista. Alla trafikslag är väl separerade 

då cykelbanan är 3,2 meter och har en 
skiljeremsa mellan gång och cykeltrafik på 
0,7 meter och gångbanan är 2,8 meter. Mot 
biltrafiken finns en trottoarkant med en 
bredare sten längst ut. Alla korsningar är 
upphöjda för att gynna mjuka trafikanter. I 
anslutning till järnvägsstationen finns 
cykelparkeringar som kan användas av 
resenärer och andra besökare till stationen 
och dess omnejd. Stationsgatan har god 
tillgänglighet.  
 
Det finns belysning som är avsedd för gc-
banan och sedan en ytterligare för 
fordonstrafiken. Materialen är som 
rekommenderat asfalt för cyklister och 
plattor för gångtrafik. Det finns ingen 
ordentlig skiljeremsa mellan cykelbanan 
och fordonstrafiken utan denna gräns 
utgörs av en kant. Skyltning finns vid 
järnvägsstationen och övergången till 
Gamletullsgatan. Hastigheten på gatan är 
40km/h och eftersom det finns upphöjda 
korsningar och farthinder för bilister sänks 
hastigheten. På Stationsgatan anses med 
ovanstående argumentation att tryggheten 
är god längs med gata. 
 
Eftersom förutsättningarna för gc-trafiken 
är väldigt goda och det finns därför inget 
behov av en cykelfartsgata. Eftersom 
järnvägsstationen finns längs gatan 
trafikeras gatan av bilar och bussar som 
ska hit och är på så sätt i behov av att vara 
lättillgänglig för alla trafikslag. I direkt 
anslutning till gc-banan finns vegetation i 
form av gräsmatta och träd vilket ger ett 
varierande gaturum. Mittemot finns en 
park som också den bidrar till vegetation i 
gaturummet. Bebyggelsen längs gatan 
består till mestadels av bostäder, och andra 
element i gaturummet är långtidsparkering, 
järnvägsstationen och parken som alla 
bidrar till varierande gaturum. Därför har 
Stationsgatan en god estetiskt tilltalande 
cykelmiljö. 
 
Stationsgatan har som nämnt tidigare 
järnvägsstationen i anslutning vilket ger 
gatan ett typ av landmärke som är lätt att 
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känna igen. Både skyltning, belysning och 
markeringar vid övergångar finns vilket 
underlättar orienterbarheten. Därför anses 
orienterbarheten vara god längs med 
Stationsgatan.  
 
Åtgärder utifrån cykelplanen för 
Halmstad 
Halmstad satsar på sina superstråk och de 
ska ha en hög kvalitet utifrån 
framkomlighet, trygghet, trafiksäkerhet, 
genhet och attraktivitet (Alexandersson et 
al. 2010. 13). Stationsgatan är en viktig 
gata bland superstråken eftersom den 
ansluter till järnvägsstationen. Vid 
järnvägsstationen vill Halmstad 
sammarbeta med Jernhusen för att skapa 
cykelparkeringar för både kort- och 
långtidsparkeringar samtidigt som de ska 
vara lämpligt placerade. Centrala Halmstad 
ska kompletteras med cykelparkeringar vid 
större målpunkter (Alexandersson et al. 
2010. 26). 
 
Observation Storgatan 
På Storgatan finns ingen separering av 
gångtrafikanter och cyklister, dock finns en 
separering från fordonstrafik eftersom 
trafikregeln förbud mot trafik med annat 
motordrivet fordon än moped klass II 
gäller på gatan. Det finns inga korsningar 
som är anpassade för cyklister utan hela 
gatan är anpassad för gångtrafik. Därför är 
Storgatan tillgänglig för gångtrafik och 
inte för cyklister. 
 
Problemet med Storgatan är att det inte 
finns några anvisningar för cyklister om 
hur de ska förhålla sig på gatan. Detta gör 
att du som gångtrafikant tolkar det som att 
Storgatan är en gågata och att cyklisterna 
ska leda sina cyklar här.  Det finns inga 
linjemarkeringar, skyltar eller skild 
markbeläggning som visar var cykel- och 
gångtrafik ska förhålla sig till varandra. 
Belysningen på Storgatan är placerad i 
mitten av gatan för att belysa så mycket 
som möjligt. Storgatan visar på trygghet 
för gångtrafik men inte i samma 
utsträckning för cyklister. 

Eftersom gatan inte trafikeras av bilar är 
inte cykelfartsgata ett alternativ. 
 
Längs med Storgatan finns inslag av 
vegetation i gaturummet vilket ökar 
gaturummets variation. Storgatans 
bebyggelse skiftar i både höjd, karaktär 
och nyans vilket också ger gaturummet 
variation. Längs med Storgatan finns flera 
konstverk och statyer utplacerade vilket 
ger besökare många intryck. Därför anses 
Storgatan ha en god estetisk tilltalande 
cykelmiljö.   
 
Eftersom kommunen idag kallar Storgatan 
för en skyltad cykelväg och cykelbana 
borde det finnas tecken på detta men det är 
inget som hittas under observationen av 
gatan. I båda ändarna av gatan finns gc-
banor med trafikslagen separerade men 
inte på Storgatan. Markbeläggningen är 
den samma för gång- och cykeltrafik vilket 
förvirrar besökare av gatan. Från Storgatan 
in på andra gator finns skyltar som visar att 
det är gång och cykelbana (kolla bilderna 
och lägg in dem här). Om samma regler 
skulle gälla på Storgatan skulle skyltarna 
inte stå vid varje gata som går ut från 
gatan. Vid Storgatans slut vid torget finns 
en skylt som visar flera målpunkter men 
den står inte på gatan utan vid torget. 
Orienterbarheten längs med Storgatan är 
därför en brist. 
 
Åtgärder utifrån cykelplanen för 
Halmstad 
Halmstad vill räkna antalet cyklister för att 
kunna se vilka gator som bör prioriteras 
vid ombyggnation och asfaltering 
exempelvis. I Halmstad finns totalt 21 mil 
cykelbanor som är separerade från 
fordonstrafik dock får gång- och 
cykeltrafik dela en gemensam yta i stor 
utsträckning (Alexandersson et al. 2010. 
10, 11). För att skapa bättre förutsättningar 
för cyklister på Storgatan bör en separering 
av cyklister och gångtrafik ske. Detta kan 
göras genom en asfalterad cykelväg med 
linjemarkeringar och skyltar. 
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Halmstad jobbar med att med att åtta 
skyltade stråk ska vara trafiksäkra, trygga, 
tillgängliga och trivsamma. Det nuvarande 
vägvisningssystemet ska utvecklas och 
innehålla vägvisning av superstråk men 
även större målpunkter vilket finns i nära 
anslutning till Storgatan. Centrala 
Halmstad ska kompletteras med 
cykelparkeringar vid större målpunkter 
(Alexandersson et al. 2010. 13, 26). 
Storgatans cykelparkeringar behöver ses 
över och byggas ut då de inte räcker till i 
dagens läge.  
 
Cykelnätet i Halmstad ska inventeras och 
åtgärdas utifrån standard. Utifrån detta kan 
kriterier för kvalitet för de olika stråken tas 
fram så som superstråk, huvudstråk och 
lokalstråken i Halmstads tätort. 
Huvudnätet ska vara tryggt utifrån upplevd 
trygghet så som vid tunnlar. Det ska finnas 
god belysning och de ska vara hög 
standard på sammanhängande cykelbanor. 
Utöver detta behövs fler element för att 
cykling ska fungera så som ett tydligt 
vägvisningssystem, cykelparkeringar och 
bra underhåll (Alexandersson et al. 2010. 
14, 22, 23). 
 

4.2 Observation Karlskrona 
 
Observation Drottninggatan 
Drottninggatan är idag främst anpassat för 
motorfordonstrafik. Få fysiska 
utformningar har gjorts för att underlätta 
tillgängligheten för främst cyklister. Två 
meter på vardera sida av bilvägen utgörs av 
trottoar som är anpassad för fotgängare. 
Ingen yta är speciellt anpassad för 
cykeltrafik. Enligt Transportstyrelsen 
(2008) hänvisas cyklister då till att dela yta 
med motorfordonstrafik. Korsningar och 
övergångar för fotgängare och cyklister är 
markerade i gatan och med en skylt. Inga 
fysiska utformningar av bilvägen har gjorts 
vid övergångar och korsningar med fördel 
till cyklister. Cykelparkeringar vid 
målpunkter saknas. Tillgänglighet på 
Drottninggatan ses som en brist.       

 
Det breda gaturummet gör det möjlig för 
motorfordonstrafik att hålla 
hastighetsbegränsningen 50km/h. 
Rekommenderad hastighet i stadskärnor är 
30 km/h för att oskyddade trafikanter ska 
uppleva trygghet (Wallberg et al. 2010, 
15). Längs med den ca 15 meter breda 
bilvägen finns bilparkering på båda sidor. 
Yta för cykeltrafik saknas helt och där av 
saknas en tydlig separering av trafikslag. 
Skiljeremsa mellan fotgängare och bilister 
saknas vilket kan skapa otrygghet i 
gaturummet. Markbeläggningen på 
bilvägen där cykel hänvisas enligt 
Transportstyrelsen (2008), är gatsten vilket 
även det kan skapa en otrygghet då cykel 
är ett instabilt transportmedel. Däremot 
finns belysning kontinuerligt placerad 
längs gatusträckningen. Trots en 
kontinuerlig placerad belysning anses 
trygghet som en brist på Drottninggatan.  
 
Efter inventering anses Drottninggatan inte 
ha förutsättningar för att omvandlas till 
cykelfartsgata, då bilvägen idag är väl 
trafikerad av motorfordon. Idag är gatan är 
en huvudgata som kopplas till flera 
lokalgator. Gaturummet är ungefär 30 
meter brett vilket gör gaturummet stort. 
Risken finns att bilister överskrider 
cykelfartshasigheten 20 km/h och cyklister 
kan uppleva otrygghet. 
 
Markbeläggningen varierar i gaturummet. 
Ytan som är anpassad för fotgängare 
utgörs till störst del av plattor medan ytan 
som är anpassad för motorfordonstrafik 
utgörs av gatsten. Markbeläggningen anses 
därför vara en blandning av funktionell och 
estetiskt tilltalande, men då ingen yta eller 
markbeläggning har anpassats för 
cykeltrafik kan komfort och standard ses 
som en brist. Plattorna är ojämna och är i 
behov av underhåll. Däremot hålls vägen 
fri från kvistar, sten och skräp. Underhåll 
kan trots god renhållning av gaturummet 
ses som en brist.  
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Drottninggatan anses utifrån observation 
ha en varierande miljö med tydliga intryck. 
Byggnaderna är från olika tidsepoker, 
samtidigt som det sker en variation mellan 
öppna och slutna rum. Det finns en park 
som ligger vid mitten av inventerad 
gatusträcka. Enstaka träd står planterade, 
vilka inte är ett hinder för fotgängare och 
cyklister. Den estetiskt tilltalande miljön 
på Drottninggatan kan ses som en styrka.  
 
På Drottninggatan saknas skyltning och 
linjemarkeringar i marken som skapa 
tydlighet och orienterbarhet för cyklister. 
Belysning finns kontinuerligt placerad, 
vilket är en styrka. Trots en väl placerad 
belysning anses orienterbarhet vara en 
brist på Drottninggatan. 
 
 
Föreslagna åtgärder utifrån 
Cykelstrategi 2030 
Då tillgänglighet är en brist på 
Drottninggatan föreslår Karlskrona 
Kommun (Löndahl et al. 2014 19) att 
inventeringar av gator ska göras 
kontinuerligt för att upptäcka brister. 
Cykelnätet och cykelparkeringar ska 
byggas ut för att tillgodose den 
efterfrågade kapaciteten.  
 
För att öka upplevelsen av trygghet på 
Drottninggatan trycker Karlskrona 
Kommun (Löndahl et al. 2014, 19) på att 
hastighetsbegränsningen för bilar ska 
sänkas. Markbeläggningen ska underhållas 
och läggas ny vid behov. Vidare ska även 
belysning tas fram där den saknas. 
Trafikstrategin 2030 (Löndahl et al. 2014, 
15) tar även upp att nya trafiklösningar 
som utformas ska prioriterar oskyddade 
trafikanter framför skyddade. Vidare ska 
även en utredning göras som undersöker 
separeringar av gc-nät samt 
cykelkorsningar (Löndahl et al. 2014, 19).  
 
Då komfort, standard och underhåll kan ses 
som en brist föreslår Cykelstrategin 2030 
(Löndahl 2014, 19) att underhållsrutiner 
ska optimeras, exempelvis snöröjning av 

cykel- och gångbanor. Vidare ska även en 
plan för cykelparkeringar göras för att 
skapa en ökad komfort. Grenar och skräp 
ska röjas och en app ska utformas där man 
som medborgare enkelt kan rapportera in 
brister i vägnätets standard. 
Markbeläggning ska underhållas och lägga 
ny vid finns behov.  
 
För att stärka den estetiskt tilltalande 
cykelmiljön på Drottninggatan föreslår 
Cykelstrategin 2030 (Löndahl et al. 2014, 
19) att riktlinjer för utformning av gaturum 
ska tas fram. Vidare ska även en plan för 
rekreation tas fram.  
 
Bättre orienterbarhet kan skapas genom att 
utveckla trafiksystemet samt göra cykling 
till ett medvetet val bland medborgarna 
(Löndahl et al. 2014, 19-20). En 
kommunikationsplan ska tas fram 
(Löndahl et al. 2014, 19), som eventuellt 
kan tänkas ta upp åtgärder för att skapa 
bättre orientering.     
 
Observation Östra Köpmansgatan 
Precis som många andra gator på Trossö är 
Östra Köpmansgatan främst anpassad för 
motorfordonstrafik. Dock har ett fåtal 
fysiska utformningar av gaturummet gjorts 
för att prioritera fotgängare och cyklister. 
Där Norra Smedjegatan korsar Östra 
Köpmansgatan är korsningen i nivå med 
trottoaren. En trottoar på cirka två meter 
finns på båda sidor längs den cirka 10 
meter breda bilvägen. Längs delar av gatan 
finns bilparkering. Cykelparkering för 
gymnasieskolorna finns, men saknas vid 
andra naturliga målpunkter. Fotgängare är 
hänvisade till trottoarer, bilar till bilvägen 
och yta för cyklister saknas. Enligt 
Transportstyrelsen (2008) hänvisas 
cyklister att dela yta med 
motorfordonstrafiken ifall yta för cyklister 
saknas. Därav saknas en separering av alla 
trafikslag. Övergångar är markerade i 
marken och utmärkta med skylt, 
markeringarna är dock otydliga pga. 
slitage. Tillgänglighet på Östra 
Köpmansgatan kan ses som en brist.  
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Den maximala tillåtna hastigheten är 50 
km/h vilket är 20 km/h högre än 
rekommenderad hastighet för att 
fotgängare och cyklister kan uppleva 
trygghet (Wallberg et al. 2010, 15). Yta för 
cykeltrafik saknas och där av saknas en 
tydlig separering av trafikslagen. 
Skiljeremsa mellan fotgängare, cyklister 
och bilister som kan fungera som trygghet 
saknas. Markbeläggningen som cyklister 
hänvisas till är till stor del gatsten och till 
viss del asfalt. Då cykeln är ett instabilt 
transportmedel kan gatstenen upplevas 
som en risk med resan. Kontinuerlig 
belysning finns placerad längs 
gaturummet, trots belysningen anses 
tryggheten på Östra Köpmansgatan som en 
brist.  
 
Förutsättningar för en omvandling till 
cykelfartsgata finns på Östra 
Köpmansgatan. Ehrensvärdska och 
Chapman gymnasium med cirka 2000 
elever, ligger längs med gatan där eleverna 
är i åldrarna 16-20 år. Vilket betyder att 
flera av dessa inte har tillgång till körkort 
eller bil. Att uppmuntra till sunda 
levnadsvanor genom exempelvis cykel 
som transportval ingår i både 
folkhälsomålen, de transportpolitiska 
målen och de 16 nationella miljömål. Hela 
gaturummet är cirka 20 meter brett, vilket 
gör att bilister inte nödvändigtvis håller en 
högre hastighet än 20 km/h då yta även 
kommer att tas till fotgängare. Den 
förhöjda korsningen tvingar även bilisterna 
att hålla en lägre hastighet och vara 
uppmärksam på anda trafikslag. 
 
Ytan som är anpassad för fotgängare 
utgörs av plattor medan ytan som är 
anpassad för motorfordonstrafik utgörs till 
störst del av gatsten och delvis av asfalt. 
Markbeläggningen kan där av anses vara 
en blandning av estetiskt tilltalande och 
funktionell. Då ingen yta har anpassats för 
cyklister kan komfort och standard ses som 
en brist. Gaturummet hålls fritt från sten, 
kvistar och skräp vilket tyder på att det 

renhålls. Plattorna för fotgängare är 
ojämna och i stort behov av underhåll. Där 
av kan underhåll kan ses som en brist.   
 
Miljön på Östra Köpmansgatan är mindre 
varierande då byggnadshöjderna är ungefär 
det samma och en variation av öppna och 
slutna rum saknas. Vegetation som kan ge 
möjlighet till rekreation och en estetiskt 
tilltalande cykelmiljö saknas. Där av anses 
den estetiskt tilltalande miljön på Östra 
Köpmansgatan som en brist.  
 
Tydlig skyltning och linjemarkeringar i 
marken för cyklister som skapar 
orienterbarhet och tydlighet saknas. 
Däremot finns kontinuerlig placerad 
belysning i gaturummet, vilket är en 
styrka. I saknad av tydlig skyltning och 
linjemarkeringar kan orienterbarheten på 
Östra Köpmansgatan ses som en brist. 
 
Föreslagna åtgärder utifrån 
Cykelstrategi 2030 
Cykelstrategin 2030 föreslår (Löndahl et 
al. 2014, 19) åtgärder som skapar en ökad 
tillgänglighet där cykelnätet och 
cykelparkeringar ska utvecklas för att 
bemöta efterfrågad kapacitet. Vidare ska 
även utredningar göras där separering av 
gc-vägar och cykelkorsningar ses över. 
Möjligheten för omvandling till 
cykelmotorvägar och huvudcykelstråk ska 
ses över och utredas.  
 
För att skapa en upplevelse av en ökad 
trygghet på Östra Köpmansgatan föreslår 
Karlskrona Kommun (Löndahl et al. 
20114, 19) att markbeläggning ska 
underhållas och läggas ny där det finns 
behov. Belysning ska ses över så ingen yta 
lämnas mörk vid mörkrets intrång. Vidare 
ska även en trafiksäkerhetsstrategi 
utformas som skapar riktlinjer för hur en 
säkrare miljö kan skapas. På så sätt kan 
även den upplevda tryggheten förbättras.   
 
Åtgärder som underhåll av 
markbeläggning, utveckla 
cykelparkeringar, skapa en app där 
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medborgare kan rapportera in brister i 
gatustandarden, röjning av exempelvis 
sand och snö ska förbättra den befintliga 
komforten, standarden och underhåll på 
Östra Köpmansgatan (Löndahl et al. 2014, 
19).  
 
Trafikstrategin 2030 (Löndahl et al. 2014, 
19) föreslår att en rekreationscykelplan ska 
arbetas fram för att skapa en förbättrad 
estetiskt tilltalande cykelmiljö.  
 
För att skapa bättre förutsättningar för 
orienterbarhet föreslår Karlskrona 
Kommun (Löndahl et al. 2014, 19) 
åtgärder som utreder en 
kommunikationsplan, vilket kan antas 
beröra åtgärder för orientering. Belysning 
som underlättar och skapar tydlighet ska 
ses över.   
 
 
Observation Landbrogatan och en del 
av Ronnebygatan 
Landbrogatan och en del av Ronnebygatan 
är ett av få gaturum på Trossö där 
fotgängare och cyklister har fått ta plats. 
Fler fysiska utformningar har gjorts för att 
prioritera fotgängare och cyklister. På 
Landbrogatan där Parkgatan kopplas på har 
övergångarna utformats med fördel till 
cyklister och fotgängare. Övergången är 
upphöjd, utmärkt med linjemarkeringar 
och skyltar. Cykelparkeringar med 
tillräcklig kapacitet finns vid naturliga 
målpunkter. Tydlig separering görs genom 
en varierande och funktionell 
markbeläggning. Tillgänglighet och 
rörlighet på gång- och cykelvägen på 
Landbrogatan längs med Hoglandspark ses 
som styrka. Däremot finns flera brister på 
Landbrogatan och en del av Ronnebygatan. 
Övergångar är utmärkta med 
linjemarkeringar och skyltar, men saknar 
fysiska utformningar som uppmuntrar 
övergångar med fördel till cyklister och 
fotgängare. Cykelparkeringar finns, men 
har inte tillräcklig kapacitet. Vid halva 
Landbrogatan övergår gång- och 
cykelvägen till cirka två meter bred trottoar 

anpassade för fotgängare och en bilväg 
anpassad för motorfordon. Cyklister blir 
hänvisade enligt Transportstyrelsen (2008) 
att dela yta med motorfordon. Därav 
saknas separering av trafikslag. 
Tillgänglighet på andra halvan av 
Landbrogatan och en del av Ronnebygatan 
ses som en brist. 
 
Den maximala tillåtna hastigheten på 
Landbrogatan och en del av Ronnebygatan 
är 50 km/h. Rekommenderad hastighet för 
att fotgängare och cyklister ska uppleva 
trygghet är 30 km/h (Wallberg et al. 2010, 
15).  Däremot gör topografin och 
anknytande gator det svårt att hålla 50 
km/h. Skiljeremsa mellan fotgängare, 
cyklister och biltrafik saknas längs hela 
Landbrogatan och en del av Ronnebygatan. 
Ytan som är anpassad för cyklister på ena 
halvan av Landbrogatan utgörs av asfalt, 
vilket gör att cyklister inte behöver oroa 
sig för markbeläggningen och uppleva 
trygghet. Andra halvan av Landbrogatan 
och en del av Ronnebygatan får cyklister 
dela yta med motorfordon och den ytan 
utgörs av gatsten. Vilket har en mer 
estetiskt tilltalande funktion och kan 
upplevas otryggt att cykla på. 
Kontinuerligt placerad belysning finns på 
Landbrogatan och på vald del av 
Ronnebygatan. Trygghet ses som en brist 
på halva Landbrogatan och vald del av 
Ronnebygatan och som en möjlighet att 
förbättra på andra halvan av Landbrogatan.  
 
Det finns förutsättningar för Landbrogatan 
och en del av Ronnebygatan att omvandlas 
till cykelfartsgata. Förutsättningarna är 
mycket bra på en del av Ronnebygatan då 
stora delar av Ronnebygatan är gågata. 
Den lilla delen av Ronnebygatan kopplas 
även ihop med Borgmästaregatan som 
även den är gågata idag och där fler 
åtgärder har gjorts i utformningen för att 
uppmuntra fotgängare och cyklister. 
Gällande Landbrogatan finns det 
förutsättningar, men topografin gör det 
svårt för många cyklister att hålla sin 
normala hastighet. Risken finns att många 
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leder sina cyklar och hastigheten minskar 
till gånghastighet. På cykelfartsgator ska 
separata fält för fotgängare finns för att de 
ska uppleva trygghet och inte beblandas 
med trafik som håller en något högre 
hastighet. 
 
På halva Landbrogatan där en gc-bana 
finns utgörs ytan av asfalt och gångvänliga 
plattor. Vidare övergår gång- och 
cykelvägen till en trottoar belagd med 
plattor och en bilväg belagd med gatsten. 
Då ytan som är utformad för fotgängare 
och cyklister på halva Landbrogatan är 
funktionell och väl anpassad för sitt syfte 
anses komfort, standard och underhåll som 
en styrka på den delen av gatan. På 
resterande del av Landbrogatan och en del 
av Ronnebygatan kan komfort, standard 
och underhåll ses som en brist då yta som 
är anpassad för cyklister saknas.  
 
Landbrogatan och en del av Ronnebygatan 
hålls ren och fri från kvistar, skräp och 
stenar.  
 
Miljön på Landbrogatan och en del av 
Ronnebygatan kan ses som varierande och 
estetiskt tilltalande. Gaturummet skiftar i 
öppna och slutna rum och vegetation har 
inslag här och var. Vägen passerar även ett 
parkområde som ger möjlighet till 
rekreation och upplevelser. Byggnaderna 
har varierande höjder och en lång historia 
tillbaka i tiden. Restauranger har 
uteserveringar och det finns många 
aktiviteter på bottenplan längs med 
Landbrogatan och en del av Ronnebygatan. 
Där av anses den estetiskt tilltalande 
miljön på Landbrogatan och en del av 
Ronnebygatan vara en styrka.  
 
Skyltning i form av riktningar och 
linjemarkeringar i marken som informerar 
som separation av trafikslag saknas på hela 
Landbrogatan och en del av Ronnebygatan. 
Övergångar är markerade med markeringar 
i marken och skyltar. Kontinuerlig 
belysning finns placerad längs 
gaturummet. Orienterbarheten på 

Landbrogatan och en del av Ronnebygatan 
kan ses som en möjlighet till förbättring. 
 
Åtgärder utifrån Cykelstrategi 2030 
Då tillgänglighet på en del av 
Landbrogatan tillsammans med en del av 
Ronnebygatan ses som en brist bör 
åtgärder ses över. Karlskrona Kommun 
(Löndahl et al. 2014, 19) föreslår där att 
cykelnätet ska utvecklas och 
cykelparkeringar ska byggas ut. 
Markbeläggning ska ses över och läggas 
ny vid behov.  
 
För att skapa en förbättrad upplevd 
trygghet föreslår Cykelstrategin 2030 
(Löndahl et al. 2014, 19) åtgärder som en 
sänkt maxhastighet för motorfordonstrafik, 
se över belysning och se över separering av 
gc-trafik. Vidare ska även en 
trafiksäkerhetsstrategi utformas som kan 
resultera i förbättrad upplevd trygghet. 
 
För att skapa en bättre komfort, standard 
och underhåll på Landbrogatan 
tillsammans med en del av Ronnebygatan 
föreslår Karlskrona Kommun (Löndahl et 
al. 2014, 19) att cykelparkeringar ska 
byggas ut, markbeläggning ska underhållas 
och läggas ny vid behov och att 
cykelpumpar ska placeras nära 
järnvägsstationen. Där till ska även en app 
utformas där medborgare enkelt kan 
rapportera in brister i standarden på gator.  
 
För att förstärka den estetiskt tilltalande 
cykelmiljön på Landbrogatan tillsammans 
med en del av Ronnebygatan föreslår 
Cykelstrategin 2030 (Löndahl et al. 2014, 
19) att en rekreationscykelsplan ska arbetas 
fram.   
 
Vidare skriver Karlskrona Kommun 
(Löndahl et al. 2014, 19) att åtgärder som 
se över belysning och utvecklas cykelnätet 
kan förbättra orienteringen på Trossö.  
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Observation Ronnebygatan 
Ronnebygatan är en gågata. Gaturummet 
är främst utformat för fotgängare dock har 
ett antal fysiska utformningar gjorts för att 
underlätta tillgängligheten för cyklister i 
form av cykelparkeringar. Där 
Ronnebygatan korsas av Norra 
Smedjegatan har bilvägen reglerats till 
gångfartsområde, vilket enligt 
Transportstyrelsen (2008) innebär att 
passerande trafik ska hålla 
gångfartshastighet och lämna företräda till 
korsande fotgängare. Gaturummet på 
Ronnebygatan är ungefär 20 meter brett 
och trafikeras av främst fotgängare, men 
även cyklister. Ytan längs med 
affärsverksamheterna på bottenplan utgörs 
av funktionella plattor och avser att 
användas av främst fotgängare. Ytan i 
mitten av gaturummet som kan tänkas vara 
avsett för cyklister utgörs av gatsten, vilket 
har en mer estetiskt tilltalande funktion. 
Därav kan gatan hämma tillgängligheten 
för cyklister. Trots en markbeläggning som 
inte är funktionell för cyklister anses 
tillgängligheten på Ronnebygatan som en 
möjlighet. Både brister och styrkor finns i 
rummet som kan utvecklas.  
 
Då Ronnebygatan är en gågata är 
hastigheten reglerad till gångfart. 
Markbeläggningen fungerar som 
separering av mjuka trafikanter och 
skiljeremsa anses inte behövas få 
motorfordon rör sig på gatan. Ytan som 
används av cyklister utgörs av gatsten 
vilket kan upplevas otryggt då cykel är ett 
instabilt transportmedel. Kontinuerlig 
belysning finns placerad i gaturummet. 
Tryggheten på Ronnebygatan kan ses som 
en möjlighet, då både brister och styrkor 
finns.  
 
Början av Ronnebygatan har 
förutsättningar att omvandlas till 
cykelfartsgata då biltrafiken redan idag är 
begränsad och anpassad till fotgängares 
villkor. Gaturummet används redan idag 
som en delad yta för olika trafikantslag. 
Andra delen av Ronnebygatan är 

begränsad till mjuka trafikanter och anses 
därför inte vara aktuell för omvandling till 
cykelfartsgata.  
 
Ytan som används av främst fotgängare 
utgörs av funktionella plattor medan ytan 
för cyklister utgörs av gatsten, vilket gör 
att komfort kan ses som en brist på 
Ronnebygatan.  Däremot hålls gaturummet 
fritt från sten, kvistar och skräp och 
markbeläggningen är inte i behov av 
underhåll i dagsläget. Komfort, standard & 
underhåll kan ses som en styrka. 
 
Miljön på Ronnebygatan är varierande då 
det sker en variation i gaturummet av 
öppna och slutna rum. Bebyggelsen har 
varierande höjder och har tydliga 
karaktärsdrag. Vegetation och möjlighet 
till rekreation finns i form av planteringar, 
fontäner, uteserveringar och bänkar. Där av 
anses den estetiskt tilltalande cykelmiljön 
som en styrka.  
 
På Ronnebygatan finns tydlig skyltning i 
form av riktningar och bestämmelser. De 
oskyddade trafikanterna separeras av en 
skiftande markbeläggning. Kontinuerligt 
placerad belysning och tydliga målpunkter 
finns längs hela gatan. Där av kan 
orienterbarheten på Ronnebygatan ses som 
en styrka.  
 
Föreslagna åtgärder utifrån 
Trafikstrategi för Trossö 
För att öka tillgängligheten på 
Ronnebygatan föreslår Cykelstrategin 
(Löndahl et al. 2014, 19) att cykelnätet ska 
utvecklas, cykelparkeringar ska byggas ut 
samt att separering av gc-nät och 
cykelkorsningar ska ses över. 
Trafiklösningar som prioriterar fotgängare 
och cyklister ska eftersträvas.  
 
Åtgärder som förbättrar tillgängligheten 
som exempelvis se över cykelkorsningar 
kan leda till en förbättrad upplevd trygghet 
(Löndahl et al. 2014, 19). Vidare ska ett 
Trafiksäkerhetsprogram arbetas fram som 
genom åtgärder av säkerheten kan leda till 
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en upplevd trygghet. Belysning ska ses 
över så inga mörka gaturum kan skapa en 
otrygg miljö för cyklister.  
 
Karlskrona kommun föreslår (Löndahl et 
al. 2014, 19) flera åtgärder för att förbättra 
komfort, standard och underhåll på 
Trossös gator. Exempelvis ska 
markbeläggningen underhållas och läggas 
ny vid behov och cykelparkeringar ska 
byggas ut. För att upptäcka brister i 
gatustandarden ska en app utformas som 
gör det möjligt för medborgare att 
rapportera in eventuella brister. 
  
Rekreationscykelsplan ska arbetas fram för 
att skapa en estetiskt tilltalande cykelmiljö 
på Trossö (Löndahl et al. 2014, 19). 
  
För att stärka orienterbarheten på 
Ronnebygatan redovisar Cykelstrategin 
2030 (Löndahl et al. 2014, 19) åtgärder 
som se över belysning och se över 
separering av gc-nätet.  
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4.3 Syntes  
Den tredje och fjärde frågeställningen 
Vilka stadskvalitéter finns för cykeltrafik i 
Halmstad och Karlskronas stadskärnor? 
och Vilka brister finns i stadskärnor idag 
och hur kan de behandlas utifrån stadens 
cykelstrategi? besvaras här i arbetets sista 
del.  
 
4.3.1 Tredje frågeställningen 
Vilka stadskvalitéter finns för cykeltrafik i 
Halmstad och Karlskronas stadskärnor? 
 
För att kunna besvara frågan behövdes ett 
observationsschema i form av en checklista 
för att kunna veta vilka stadskvalitéer som 
skulle observeras. Städerna har observerats 
av olika forskare utifrån samma checklista. 
I observationerna för Halmstad och 
Karlskrona finns tydliga sammanfattningar 
från fallstudierna och observationerna 
kring vilka stadskvalitéer som finns i 
respektive stad. 
 
Halmstad 
På Halmstads gator har stadskvalitéerna 
bedömts utifrån om kvalitéerna är 
bristfälliga eller goda. Halmstads 
observerade gator varierar väldigt i 
uppfyllelse av stadskvalitéerna som 
undersöks, det som är en god kvalité på en 
gata ä en brist på en annan. Om det finns 
separat gc-bana finns på två av de fyra 
utvalda gatorna vilket i sin tur påverkar 
andra frågor på checklistan. En 
genomgående brist i Halmstad har varit 
skyltning vilket kan åtgärdas genom att fler 
skyltar placeras ut längs med de 
observerade gatorna. Genomgående för 
alla gator är att de har en god renhållning 
då det inte finns något skräp eller andra 
föremål som kan ses som hinder för 
cyklister. Stationsgatan i Halmstad är den 
gata som sticker ut under observationerna 
då den uppfyller större delen av 
checklistan.  
 
 
 

Karlskrona 
På valda gator i Karlskrona har valda 
stadskvalitéer observerats och bedömts 
som brister, möjligheter eller styrkor. 
Tillgänglighet kan på samtliga observerade 
gator på Trossö ses som en brist utifrån 
checklistan. Trygghet kan ses som en brist 
på de delar av valda gator där biltrafiken är 
dominerande och där ingen yta har 
anpassats för cykeltrafik. På Ronnebygatan 
och halva Landbrogatan har åtgärder gjorts 
för att anpassa gaturummet till fotgängare 
och cyklister vilket resulterar i att 
tryggheten har bedömt som möjlighet eller 
styrka. Samma gäller för stadskvalitéerna 
komfort, standard och underhåll. På 
samtliga gator finns det sträckor som inte 
är anpassade för cykeltrafik och därför kan 
komfort, standars och underhåll upplevas 
som en brist. Den estetiskt tilltalande 
cykelmiljön kan på samtliga gator förutom 
Östra Köpmansgatan ses som en möjlighet 
eller styrka, då omgivningen är varierande 
och ger tydliga intryck. Orienterbarheten 
kan på samtliga gator ses som en brist då 
gatorna är dåligt skyltade och saknar 
tydliga linjemarkeringar i marken som 
skiljer trafikslagen åt.  
 
 
4.3.2 Fjärde frågeställningen 
Vilka brister finns i stadskärnor idag och 
hur kan de behandlas utifrån stadens 
cykelstrategi?  
 
Halmstad 
Brogatan i Halmstad är den som sticker ut 
genom att den har brister inom 
tillgänglighet, trygghet, estetiskt tilltalande 
cykelmiljö och orienterbarhet. 
 
Halmstad kommun redovisar i sin 
cykelplan både mjuka och hårda åtgärder. 
Vi har valt att bara fokusera på de hårda. 
Halmstad strävar efter att gator ska få 
separata gc-banor vid nybyggnationer och 
att då även trafiksäkra korsningar. 
Huvudnätet ska upplevas tryggt och det 
ska finnas god belysning. (Alexandersson, 
Holm, Johansson, 2010. 10, 14, 22). Det 
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nuvarande vägvisningssystemet ska 
utvecklas och innehålla vägvisning av 
superstråk men även större målpunkter. 
Kriterier för hur skyltning av cykelbanor 
ska tas fram utifrån inventering som sedan 
ska tillämpas i kommunens alla tätorter. 
Centrala Halmstad ska kompletteras med 
cykelparkeringar vid större målpunkter 
(Alexandersson, Holm, Johansson, 2010. 
23, 26). Superstråken i Halmstad ska ha en 
hög kvalitet utifrån framkomlighet, 
trygghet, trafiksäkerhet, genhet och 
attraktivitet (Alexandersson, Holm, 
Johansson, 2010. 13, 22).  
 
Karlskrona  
På valda gator i Karlskronas stadskärna 
finns främst brister i tillgänglighet, 
trygghet, komfort, standard & underhåll 
och orienterbarhet. Karlskrona Kommun 
har gett förslag på samtliga stadskvalitéer 
som anses brista utifrån uppsatsens 
checklista. För att förbättra den upplevda 
tillgängligheten på Trossö föreslår 
Cykelstrategin 2030 (Löndahl et al. 2014, 
19) åtgärder som en utveckling av 
cykelnätet och utbyggnad av 
cykelparkeringar.  
 
Strategin 2030 (Löndahl et al. 2014, 19) 
föreslår att separering av gc-nätet och 
cykelkorsningar ska ses över för att skapa 
en bättre upplevd trygghet. En 
trafiksäkerhetsstrategi ska arbetas fram 
(Löndahl et al. 2014, 19), som i sin tur kan 
leda till en förbättrad upplevd trygghet. 
 
Utifrån observation är komfort, standard 
och underhåll en brist. Karlskrona föreslår 
(Löndahl et al. 2030, 19) att 
markbeläggningen ska underhållas och 
läggas ny vid behov, cykelparkeringar ska 
byggas ut och cykelpumpar ska placeras i 
stationsnära områden. Vidare ska även en 
app utformas som gör det möjligt för 
medborgare att rapportera in brister på 
gators standard. För att skapa en förbättrad 
orienterbarhet föreslår Cykelstrategin 2030 
(Löndahl et al. 2014, 19) åtgärder som att 
se över belysning.   

 
Den estetiska cykelmiljön anses som en 
möjlighet eller styrka på samtliga valda 
gator. Karlskrona Kommun föreslår att en 
rekreationscykelplan ska arbetas fram som 
riktlinje för att skapa bättre förutsättningar 
för cykeltrafik.   
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Kapitel 5 Avslutande 

diskussion och slutsatser 
I denna uppsats har målet varit att titta 
närmare på stadskärnors cykelnät och 
vilken nytta cykel som transportmedel kan 
ge folkhälsan. Genom denna undersökning 
vill vi öka medvetenheten kring sambandet 
mellan hälsa och vardagsmotion genom 
och hur cyklister kan gynnas i stadskärnor.  
 
Vad har vi undersökt? 
Under arbetet har vi tagit fram en 
checklista som har fungerat som verktyg 
för att besvara två av frågeställningarna. 
Den är inte anpassad efter de valda 
fallstudieobjekten utan är tänkt att kunna 
användas i andra städer med liknande 
förutsättningar. Checklistan är inriktad på 
gång- och cykeltrafik. Vid utformningen 
av den valde vi ut de stadskvalitéer som vi 
ansåg var mest relevant, vilka andra 
forskare kanske inte skulle hålla med om. 
Därav bör inte checklistan själv stå för vad 
som ska finnas för att skapa bättre 
förutsättningar för cykeltrafik i 
stadskärnor. Den föreslås komplettera med 
fler eller färre frågor, eller i kombination 
med andra metoder som exempelvis 
intervjuer. 
 
Vad kan man använda uppsatsen till? 
Uppsatsen ska kunna användas som ett 
verktyg inom cykelplanering. Den kan 
även användas för att skapa förståelse för 
varför cykelplanering är viktigt och hur gc-
banor ska utformas för att skapa bättre 
förutsättningar för stadskvalitéer som 
exempelvis tillgänglighet och trygghet.  
 
Uppsatsens första del kan ses som ett 
uppslagsverk och checklistan som ett 
hjälpmedel vid inventering av en stads 
gator.  
 
Reflektion kring frågorna 
Vilka hälsoeffekter kan användas som 
argument i planeringen för att prioritera 
cykeln framför bilen? 

När vi utformade frågeställningarna ville vi 
fokusera på brister och åtgärder som kan 
skapa bättre förutsättningar för cykeltrafik 
i stadskärnor. För att kunna besvara detta 
behövdes en grund som tar upp vilka 
hälsoeffekter som kan motivera planerare 
att planera för cykeltrafik. När vi började 
göra innehållsanalysen av vald litteratur 
insåg vi att fördelarna är många med att 
prioritera cykeln framför bilen, men den 
mest motiverande var just hälsoeffekterna 
av att börja använda cykeln som 
transportmedel. Vi anser att den första 
frågeställningen utgör en bred grund och 
motiverar uppsatsens syfte. Vi har inte valt 
att fokusera på skadestatistik, vilket kan 
tänkas vara en negativ effekt av att cykla. 
Då risken att råka ut för en olycka i 
fortfarande finns vid transport i 
motorfordon, anser vi att cykel borde 
prioriteras som transportmedel framför 
bilen i stadskärnor.   
 
Vilka planeringsprinciper uppmuntrar 
gång- och cykeltrafik i staden? 
Här ville vi se utifrån planering vilka 
principer som kom upp och hur dem 
fysiskt påverkar mjuka trafikanter. För att 
undersöka detta behövdes en 
innehållsanalys där vi uppmärksammade 
fem stadskvalitéer. Stadskvalitéerna: 
tillgänglighet, trygghet, komfort, standard 
& underhåll, estetiskt tilltalande cykelmiljö 
och orienterbarhet finns med som centrala 
begrepp genom hela arbetet. Här upptäckte 
vi att vissa av stadskvalitéerna handlar om 
hur individen upplever en situation och är 
där av svåra att mäta och jämföra.  
 
Vilka stadskvalitéter finns för cykeltrafik i 
Halmstad och Karlskronas stadskärnor?  
De stadskvalitéer som har belysts har varit 
tillgänglighet, trygghet, komfort, standard 
& underhåll, estetiskt tilltalande cykelmiljö 
och orienterbarhet. För att kunna se hur 
verkligheten återspeglar de stadskvalitéer 
som vi läst om behövdes en observation. 
Observationen gjordes i två valda städer 
och vi fick prata ihop oss efteråt för att 
svaren skulle bli av liknande karaktär utan 
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att påverka resultatet. För att på ett enkelt 
sätt kunna redovisa resultatet gjordes en 
tabell som grundar sig på en färgskala som 
nämns i bedömningen av checklistan. 
 
Vilka brister finns i stadskärnor idag och 
hur kan de behandlas utifrån stadens 
cykelstrategi? 
Efter observationen kunde brister pekas ut 
och utifrån stadens cykelstrategi lokalisera 
åtgärder. Cykelstrategierna behövde under 
detta avsnitt läsas utifrån åtgärder som 
skulle kunna passa för det brister som 
redovisats. På vissa gator passade många 
åtgärder in som var liknande och på andra 
fanns mycket redan åtgärdat. Här har bara 
de hårda åtgärderna tagits upp även om det 
finns mjuka också men detta är utanför 
ramen av arbetet.  
 
 

5.1 Egen reflektion & kritik 
 
Metodkritik 
Utformningen av checklistan kan kritiseras 
för att frågorna har blivit placerade under 
en stadskvalité när de egentligen berör 
flera rubriker. I observationen har vi haft i 
åtanke att ta upp frågorna från checklistan 
på flera ställen ifall vi har ansett att de 
berör andra stadskvalitéer. Även mängden 
och urvalet av frågor kan kritiseras då vi 
har gjort bedömningen av vilka frågor som 
är mest relevanta för checklistan.  
 
Betygsättningen av valda stadskvalitéer 
kan också komma att kritiseras då det är 
svårt att utforma tydliga gränser på 
betygskalan. Beskrivningen av betygen 
hade kunnat vara tydligare, då det är svårt 
att sätta tydliga ramar för bedömning av 
stadskvalitéer som egentligen inte är 
mätbara anses vi att den genomförda 
bedömningen var bäst anpassad för att 
besvara frågeställningarna.  
 
I uppsatsen har en metodkombination 
använts, den kan anses vara tidsödande då 
vi har fått läsa in oss på flera metoder. Då 

vi anser att kombinationen av valda 
metoder var den bästa för att lösa 
frågeställningarna var det mödan värd.  
 
Arbetet har använt sig av två 
fallstudieobjekt och observationer 
genomförda av två personer med olika 
bakgrund. Vilket kan skapa en osäkerhet i 
resultatet av arbetet. För att minska 
chansen att observera utifrån olika 
perspektiv utformades ett 
observationsschema, i form av en 
checklista, av båda författare tillsammans. 
Den utgjorde tydliga ramar och 
underlättade arbetets gång. 
Observationerna dokumenterades även i 
bilder, vilket minskar risken för 
felbedömning av gaturummen. Däremot 
kan tillfälliga föremål som exempelvis en 
felparkerad bil på cykelbanan dölja en yta 
som då inte kan observeras.  
 
Då kandidatuppsatsen har legat på 
vårterminen har observationerna 
genomförts denna årstid. Stadskvalitéerna 
kan tänka upplevas annorlunda beroende 
på vilken tid på året det är, då exempelvis 
snö, regn, löv och grus kan påverka 
upplevelsen av gaturummet. Ifall 
undersökningen istället hade genomförts 
på exempelvis vintern hade även frågorna 
på checklistan sett annorlunda ut och 
utformats utifrån stadskvalitéer som berör 
exempelvis snöröjning och halkrisk. 
 
Kritik som kan tänkas komma är val av 
städer och gator för observation. Då 
Halmstad och Karlskrona är snarlika, men 
inte identiska, skiljer strukturen av 
gatunätet och betydelsen av olika gator 
likaså. I bakgrundsdelen till de två valda 
städerna anges antalet invånare som bor i 
stadskärnorna. Då begreppet stadskärna 
inte är definierat i det underlag som vi har 
baserat uträkningarna på kan 
invånarantalet variera något från det 
nummer som anges i arbetet. Flera begrepp 
är använda som kan ha varierande 
betydelse för individer i olika situationer. 
Därav kan begrepp som exempelvis 
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estetiskt tilltalande cykelmiljö uppfattas 
olika. En begreppsdefinition av viktiga 
begrepp presenteras i uppsatsens inledning, 
vilket minskar risken för missförstånd.  
 
Litteraturkritik 
Vi har valt att begränsa oss till svensk 
litteratur då arbetet har en snäv tidsram och 
vald litteratur anses av oss vara mest 
relevant för att besvara frågeställningarna.  
 
Stor del av redovisade stadskvalitéer och 
åtgärder är baserade på GCM-HANDBOK: 
Utformning, drift och underhåll med gång-, 
cykel- och mopedtrafik i fokus (Wallberg 
m fl. 2010). Fler källor skulle ha kunnat 
användas som grund för innehållsanalysen 
som checklistan kommer att grunda sig på. 
Då arbetet har en strikt tidsram anses 
GCM-HANDBOK vara tillräcklig i detta 
fall, då informationen är täckande inom 
valt tema.  
 
Viss text baseras på litteraturen Lugna 
gatan! En planeringsprocess för säkrare, 
miljövänligare, trivsammare och vackrare 
tätortsgator (Brandberg, Gustavsson, 
Johansson 2000), vilket kan kritiseras då 
boken kan anses vara äldre. Boken gavs ut 
år 2000, då den text som används som 
referens inte är tidsrelaterat anses denna 
fortfarande vara aktuell som litteratur för 
detta arbete.  
 
I kandidatuppsatsen finns ett fåtal 
sekundärkällor då det varit en utmaning att 
lokalisera ursprungskällan. Informationen 
kan därför vara vinklad från författaren till 
sekundärkällan och på så sett förvrida 
ursprungets mening. Checklistan kan 
kritiseras för att baseras på rapporter som 
består av rekommendationer, det vill säga 
saknar en vetenskaplig grund.  
 
Stora delar av arbetet är baserade på 
rapporter som statliga och kommunala verk 
har skrivit, bland andra Boverket, Statens 
folkhälsoinstitut, Karlskrona Kommun och 
Halmstad Kommun. Statliga och 
kommunala verk kan kritiseras för att vara 

vinklade. Då risken finns att all litteratur 
kan vara vinklad anses de statliga och 
kommunala verken vara lämpliga källor för 
arbetets syfte.  
 
Kommunernas cykelstrategier är bara 
strategier och är därför inte juridiskt 
bindande, vilket betyder att kommunen 
inte måste följa det som står i strategin. 
Detta märks av vid observationerna av 
gatorna då de inte lever upp till 
strategierna. Eftersom Halmstads strategi 
är från 2010 borde kommun ha hunnit med 
åtgärder utifrån dessa. Cykelstrategiernas 
ålder kan kritiseras då transportsituationer 
kan förändras. 
 
Denscombe (2009, 316-317) skriver att 
författare bör vara kritisk till källmaterial 
hämtat från nätet, då det inte finns någon 
kontroll över vad som publiceras där. Flera 
rapporter och dokument som är använda 
som referenser till denna uppsats är ofta 
menat för ett annat syfte är den aktuella 
undersökningen i denna uppsats tema. 
Detta bör finnas i åtanke, då de tolkningar 
som vi har gjort kan bygga på en objektiv 
bild istället för av verkligheten. Då arbetet 
syftar till att fokusera och observera 
fysiska åtgärder anser vi att de är svåra att 
snedvrida. Hade vi valt att fokusera på 
mjuka åtgärder som exempelvis mobility 
management där sociala faktorer spelar 
anser vi att man som författare ska vara 
mer kritisk till text skriven av statliga verk. 
Däremot finns möjligheten att de fysiska 
åtgärderna kan utformas på andra sätt och 
på så sätt förändra upplevelsen till något 
ännu bättre av en stadskvalité, som 
exempelvis tillgänglighet.     
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5.2 Avslutande kommentarer 

och slutsatser 
 
Reflektion av metoder och arbetssätt 
Syftet med denna uppsats har varit att 
använda oss av en metodkombination av 
innehållsanalys, fallstudie, observationer 
och analys för att undersöka förutsättningar 
för främst cykeltrafik i Halmstad och 
Karlskronas stadskärnor. Målet har varit att 
belysa stadskvalitéer som kan förbättras 
genom fysiska åtgärder. Användningen av 
metodkombinationen anses av oss fungera 
bra för att besvara frågeställningarna, 
däremot finns vissa svaga punkter som är 
beskrivna i kritikavsnittet.  
 
Innehållsanalysen har hjälpt oss att 
redovisa en bred grund i dagens 
forskningsöversikt över hälsoeffekter och 
stadskvalitéer som kan uppmuntra 
cykeltrafik. Den gjorde det möjligt för oss 
att därefter utforma checklistan genom att 
plocka ut de kvalitéer som vi anser, utifrån 
innehållsanalysen, vara mest viktiga vid 
observation av gaturum. Det svåra var att 
hitta ett sätt att mäta valda stadskvalitéer. 
Speciellt trygghet, tillgänglighet och 
estetiskt tilltalande miljö, då begreppen 
upplevs olika för olika individer. Där av 
försökte vi reda ut vad begreppets 
betydelse. För att kunna bedöma en 
stadskvalité som inte kan mätas letade vi 
efter åtgärder som vi kunde utgå ifrån när 
vi skulle utforma checklistan. Frågorna 
konstruerades så att det skulle vara enkelt 
att sätta ett betyg utifrån den treskaliga 
bedömningslista. Checklistan delades in i 
valda stadskvalitéer för att skapa förståelse 
och tydlighet i arbetets gång. En nackdel är 
att en del av frågorna berörde flera 
områden, men placerades under en. Trots 

nackdelen anser vi att vår checklista skulle 
kunna användas i andra stadskärnor som 
verktyg för att skapa bättre förutsättningar 
för cykeltrafik.   
 
Utifrån frågorna kunde observationerna 
göras på valda gator i Halmstad och 
Karlskrona. Det svåra med 
fallstudieobjekten var att välja vilken 
sträckning av valda gator som skulle 
observeras, då standarden på de olika 
stadskvalitéerna varierade i gaturummet. 
Exempelvis kunde en väl fungerande 
cykelväg finnas med ett fåtal meter och 
sedan övergå till sämre fungerande 
trottoar.   
 
En kombination av olika metoder för att 
besvara frågeställningarna anser vi fungera 
bra. Det är en nackdel att behöva läsa in 
sig på flera metoder, men samtidigt får 
arbetet bredd och flera infallsvinklar.  
 
Denna uppsats har haft två författare vilket 
har både för och nackdelar. Fördelarna 
med att vara två författare är främst att det 
finns någon att diskutera problem och 
frågor som dyker upp. Även om 
handledare finns tillgänglig är det en 
trygghet att prata med någon som är i 
samma sitts och spåna på nya idéer 
tillsammans. Andra fördelar är att en 
person inte bär allt ansvar själv utan att 
både framgångar och motgångar hanteras 
tillsammans. En utmaning har varit att läsa 
genom varandras texter och ge input då det 
är lätt att skriva på olika sätt. En annan 
svårighet har varit att vi har uppfattat 
information olika, men det förvandlades 
till en fördel då vi istället har kunnat vända 
och vrida på frågor och perspektiv.      
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Bilagor 
 
Bilaga 1 Arbetsfördelning av uppsatsens delar 
Delar skrivna tillsammans: 
Syfte, Frågeställning, Begreppsdefinitioner, Kritik Forskningsöversikt – Freja har skrivit om 
begreppen och Malin har skrivit åtgärder, Val av fallstudieobjekt, Checklista, Checklistans 
bedömning, Diskussion, Referenslista.  
 
Delar skrivna av Freja: 
Bakgrund, Problemformulering, Val av litteratur, Disposition, Cykel och fysisk aktivitet 
genom tiderna, Mål som kan uppnås med cykelplanering, Köpenhamn som förebild, 
Sammanfattning kapitel 2 och 4, Syntes Kapitel 2 och 4, Bakgrund Karlskrona, Observation 
Karlskrona, Analys Karlskrona.   
 
 
Delar skrivna av Malin: 
Metod, Avgränsning, Arbetsfördelning, Fysisk aktivitet resulterar i bättre hälsa, Biltrafiken i 
staden, Cykel idag, De transportpolitiska målen, Utformning av checklista, Sammanfattning 
kapitel 1 och 3, Syntes Kapitel 1, 3 och 4Bakgrund Halmstad, Observation Halmstad, Analys 
Halmstad.  
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Bilaga 2 Observationer av Halmstad & Karlskrona 

 

Observation Halmstad  
 
Brogatan  
Karta, Var den börjar och slutar 
Brogatan sträcker sig i östvästligriktning och är en av de gator i centrala Halmstad som går 
mot torget. Gatan trafikeras av stadsbussar och vanlig fordonstrafik, längs med gatan finns 
parkeringar på båda sidor. Längs med Brogatan finns bostadshus och kontinuerligt finns 
verksamheter i bottenplan. Verksamheterna är exempelvis låssmedfirma, frisörsalong, 
mäklarfirma och restauranger.  
 
Tillgänglighet 
T1. Finns det en gång- och cykelbana separerad från fordonstrafiken? Om ja, är gång- 
och cykeltrafik separerade från varandra och i så fall hur? 
Röd: Nej det finns endast separat trottoar som är avsedd för gångtrafik. Cyklister får samsas 
med fordonstrafiken. I början av vägen finns två cykelbanor som inte kopplas till Brogatan 
mer än den skylt mot centrum som finns. Som cyklist är du ganska oskyddad på denna gata då 
den trafikeras av bilar, bussar och lastbilar. (bild) 
 
T2. Finns det fysiska utformningar som har gjorts för att gynna cyklister vid korsningar 
och övergångar? Exempelvis förhöjningar eller förändringar av vägbredd för att 
motverka omotiverade stopp 
Röd: Eftersom cyklister färdas tillsammans med fordonstrafiken finns inga utformningar som 
gynnar cyklisterna. Eftersom det är högerregeln på gatan kan detta påverka fordonen då de 
saktar ner vid korsningarna.  
 
T3. Har fysiska utformningar gjorts för att förhindra att motortrafiken håller en högre 
hastighet? 
Gul: I slutet av Brogatan finns en förhöjd korsning som gör att fordon sänker hastigheten. 
 
Trygghet 
TR1. Finns en skiljeremsa som är minst 0,5 meter mellan gc-bana och bilväg eller 
parkeringsplatser? 
Röd: Nej det finns ingen skiljeremsa mer än den stenkant som ramar in trottoaren.  
 
TR2. Finns en kontinuerligt placerad belysning längs gc-banan? 
Gul: Det finns ingen belysning som är avsedd för bara gång och cykeltrafik utan istället finns 
gatlyktor som hänger i mitten av gaturummet. Denna ska förse alla trafikanter med ljus, denna 
belysning finns kontinuerligt längs med hela Brogatan.  
TR3. Är hastighetsbegränsning för bilister på gatan 30 km/h? 
Grön: Hastigheten på Brogatan är 30 km/h. Det är tack vare den låga hastigheten som 
cyklister och fordonstrafik kan dela gaturummet.  
 



Malin Haraldsson 
Freja Råberg 
 

 
 

63 

TR4. Finns förutsättningar för omvandling till cykelfartsgata? 
Gul: Brogatan har de fysiska förutsättningarna för att kunna bli en cykelfartsgata, dock är 
frågan om det finn tillräckligt med underlag för det. Halmstad kommun räknar idag endast 
antalet cyklister över stadens broar och har ingen statistik på hur många cyklister som rör sig 
på stadens gator. Frågan är därför svår att besvara och uppskattningsvis uppgår inte andelen 
cyklister och bilister till förhållandet 1:2. 
 
Komfort, standard & underhåll  
K1. Är gc-banan minst 2,5 meter bred? 
Gul: Gångbanans mått varierar mellan ca 1,8 till 2,6 meter. Gångbanan upplevs smalare då 
den är placerad i direkt anslutning till byggnaderna och har sedan delvis parkeringar tätt inpå 
vid andra sidan.  
 
K2. Vilken typ av markbeläggning används på sträckan som är avsedd för cyklister? 
Grön: På bilvägen där cyklisterna färdas är markbeläggningen asfalt. 
 
K3. Är befintlig cykelparkering placerad vid lämpliga målpunkter? 
Gul: Längs med Brogatan finns ingen cykelparkering vilket märks då det finns cyklar 
parkerade på trottoarerna i anslutning till byggnader. I början på Brogatan finns en 
cykelparkering som används, den är strategiskt placerad då det finns en körskola några meter 
bort.  
 
K4. Ges möjlighet till korttids- och långtidsparkering beroende på målpunktens 
ändamål? 
Gul: Parkeringen i början av Brogatan är en korttidsparkering vilket verkar vara det som 
behövs på gatan då de boende som behöver mer långtidsparkeringar tar in sina cyklar på 
gården.  
 
K5. Finns det tecken på att gc-banor underhålls och hålls fria från olämpliga föremål? 
Exempelvis grenar, stenar och skräp. 
Grön: Dagen då inventeringen genomförs ser trottoarer och gatan rent ut och det finns inga 
hinder för trafikkanterna förutom en byggställning. (Bild) 
 
Estetiskt tilltalande cykelmiljö 
E1. Syftar markbeläggningen till att vara estetiskt tilltalande eller mer funktionell? 
Gul: Trottoaren skiftar beläggningen från asfalt till gatsten och olika sorters stenbeläggningar 
beroende på vilken sida av gatan man befinner sig och vilket hus och ska var estetiskt 
tilltalande. 
 
E2. Finns vegetation i gaturummet? Om ja, är vegetationen ett hinder för gc-trafik? 
Röd: Längs med Brogatan finns ingen vegetation då hela gatan består av asfalt, gatsten och 
husfasader i sten. Detta ger ett väldigt grått och hårt intryck.  
 
E3. Är miljön längs gc-banan varierande? Exempelvis med öppna och slutna gaturum. 
Gul: Längs med Brogatan finns femvåningshus med fasader i olika utförande av sten. Husen 
är från olika epoker och har skiftande färger. Utöver det skiftar inte gaturummet mer än att 
andra gator korsar Brogatan, och de butiker som ligger i markplan.  
 
Orienterbarhet 
O1. Finns det tydliga vägmärken och linjemarkeringar där det finns korsningar? 
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Röd: Det finns inga skyltar som visar var cyklister ska ta vägen vilket betyder att dem delar 
gatan med fordonstrafiken och det finns inga linjemarkeringar för cykeltrafik.  
 
O2. Finns tydlig vägvisning i form av skyltning för cyklister vid korsande gator? 
Gul: Det finns en skylt i början på Brogatan som visar på vilket håll centrum ligger och 
Gullbrandstorp. Det finns även en skylt med en cykel på mot söder men ingen information om 
vad som finns där. 
 
Bilder från observation på Brogatan 
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Gamletullsgatan  
Gamletullsgatan sträcker sig i nordsydlig riktning och över går sedan till att bli stationsgatan. 
Längs med Gamletullsgatan ligger bostadshus varvat med stora parkeringsytor, det 
förekommer några få verksamheter exempelvis körskola i bottenplan i vissa byggnader. På 
Gamletullsgatan ligger Östras som är ett bageri och de har sin infart till varuinlämning mot 
gatan.  
 
Tillgänglighet 
T1. Finns det en gång- och cykelbana separerad från fordonstrafiken? Om ja, är gång- 
och cykeltrafik separerade från varandra och i så fall hur? 
Grön: Ja gc-banan är separerad från fordonstrafik. Vissa partier av gatan är även cyklister och 
gångare separerade i form av olika markbeläggningar.  
 
T2.  Finns det fysiska utformningar som har gjorts för att gynna cyklister vid 
korsningar och övergångar? Exempelvis förhöjningar eller förändringar av vägbredd 
för att motverka omotiverade stopp 
Grön: Korsningar är förhöjda så att cyklister kan fortsätta cykla utan nivåskillnad eller 
onödiga stopp. 
 
T3. Har fysiska utformningar gjorts för att förhindra att motortrafiken håller en högre 
hastighet? 
Grön: Upphöjda korsningar bidrar till att hålla fordonens hastighet nere. 
 
Trygghet 
TR1. Finns en skiljeremsa som är minst 0,5 meter mellan gc-bana och bilväg eller 
parkeringsplatser? 
Gul: Längs med gatan skiljer sig detta. På vissa ställen finns bara en trottoarkant och på andra 
finns hela partier med vegetation. Se bilder för fler exempel. 
 
TR2. Finns en kontinuerligt placerad belysning längs gc-banan? 
Grön: Ja det finns gatubelysning placerade längs med hela gatan. 
 
TR3. Är hastighetsbegränsning för gatan 30 km/h? 
Grön: 30 km/h är högsta tillåtna hastighet. När Gamletullsgatan länkas samman med 
Stationsgatan ökar hastigheten till 40km/h. 
 
TR4. Finns förutsättningar för omvandling till cykelfartsgata? 
Röd: På Gamletullsgatan kommer en för stor del bilar för att det ska kunna bli en fungerande 
cykelfartsgata. Dock kan andra utformningar så som bredare cykelfält gynna cyklister. 
 
Komfort, standard & underhåll  
K1. Är gc-banan minst 2,5 meter bred? 
Grön: Gc-banan är 2,7 meter där den är som smalast. 
 
K2. Vilken typ av markbeläggning används på sträckan som är avsedd för cyklister?  
Grön: Längs med hela gatan används asfalt för cyklister. 
 
K3. Är befintlig cykelparkering placerad vid lämpliga målpunkter? 
Röd: Det finns ingen cykelparkering om är avsedd för cykeltrafiken på Östertullsgatan. 
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K4. Ges möjlighet till korttids- och långtidsparkering beroende på målpunktens 
ändamål? 
Röd: Nej eftersom det inge finns någon. 
 
K5. Finns det tecken på att gc-banor underhålls och hålls fria från olämpliga föremål? 
Exempelvis grenar, stenar och skräp. 
Grön: Ja det finns inga tecken på skräp eller andra föremål som skulle kunna ligga i vägen 
 
Estetiskt tilltalande cykelmiljö 
E1. Syftar markbeläggningen till att vara estetiskt tilltalande eller mer funktionell? 
Grön: Gc-banans markbeläggning är funktionell då de största delarna är belagd med asfalt.  
 
E2. Finns vegetation i gaturummet? Om ja, är vegetationen ett hinder för gc-trafik? 
Grön: Vissa partier längs med Östertullsgatan har flera inslag av vegetation. Både mellan gc-
banan och fordonstrafiken men även på andra sidan av den. (se bilder, även vid järnvägen) 
 
E3. Är miljön längs gc-banan varierande? Exempelvis med öppna och slutna gaturum. 
Grön: Östertullsgatan är väldigt varierande med olika typer av byggnader och verksamheter 
som ligger placerade längs med sträckan, men även parkeringar, öppna och slutna rum 
samtidigt som det finns vegetation. 
 
Orienterbarhet 
O1. Finns det tydliga vägmärken och linjemarkeringar där det finns korsningar? 
Grön: Ja, det finns skyltar och linjemarkeringar för att visa var gc-banans gräns går när den 
passerar parkeringar och en entré till en byggnad. (bild på skyltar och vägmarkeringar) 
 
O2. Finns tydlig vägvisning i form av skyltning för cyklister vid korsande gator? 
Röd: Nej det är dåligt med skyltning och vägvisning för cykeltrafik. 
 
 
 
Bilder från observation på Gamletullsgatan 
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Stationsgatan 
Stationsgatan sträcker sig i nordsydlig riktning och går parallellt med järnvägen genom staden 
och trafikeras av stadsbussar och vanlig fordonstrafik. Längs med stationsgatan finns 
bostadshus och i en utav dem finns verksamhet i bottenplan. Mittemot husen finns en 
parkering som är avsedd för pendlande tågresenärer, då Halmstads järnvägsstation ligger 
längs med gatan. På andra sidan gatan från stationshuset ligger stationsparken.  
 
Tillgänglighet 
T1. Finns det en gång- och cykelbana separerad från fordonstrafiken? Om ja, är gång- 
och cykeltrafik separerade från varandra och i så fall hur? 
Grön: Ja dem är separerade från fordonstrafiken. Även gång-och cykeltrafik är separerade i 
form av ett parti på 0,7 meter med kullersten som är på samma nivå. 
 
T2. Finns det fysiska utformningar som har gjorts för att gynna cyklister vid korsningar 
och övergångar? Exempelvis förhöjningar eller förändringar av vägbredd för att 
motverka omotiverade stopp 
Grön: Korsningar i anslutning till gc-banan är upphöjda så att det blir en nivåskillnad för 
fordonstrafik och inte för de mjuka trafikanterna.  
 
T3. Har fysiska utformningar gjorts för att förhindra att motortrafiken håller en högre 
hastighet? 
Grön: De upphöjda gc-övergångarna som finns förhindrar fordon från att hålla en hög 
hastighet.  
 
Trygghet 
TR1. Finns en skiljeremsa som är minst 0,5 meter mellan gc-bana och bilväg eller 
parkeringsplatser? 
Grön: På gc-banans ena sida finns ett parti med gräs och träd som skiljer gc-trafiken från 
parkeringen och på andra sidan finns vägen som endast avskiljs med en stenkant. 
 
TR2. Finns en kontinuerligt placerad belysning längs gc-banan? 
Grön: Belysningen för gc-banan på Stationsvägen är placerad kontinuerligt längs med vägen 
och finns placerad mellan gång- och cykeltrafiken vilket gör att den bidrar till lika mycket ljus 
till de båda trafikslagen. 
 
TR3. Är hastighetsbegränsning för gatan 30 km/h? 
Gul: Fordonens hastighet på Stationsgatan är 40 km/h och är då 10 km/h högre än 
rekommenderat. 
 
TR4. Finns förutsättningar för omvandling till cykelfartsgata? 
Gul: Förutsättningarna för gc-trafiken är väldigt goda och det finns därför inget behov av att 
blanda den med fordonstrafiken.  
 
Komfort, standard & underhåll  
K1. Är gc-banan minst 2,5 meter bred? 
Grön: Hela gc-banan är 6,7 meter.  
 
K2. Vilken typ av markbeläggning används på sträckan som är avsedd för cyklister? 
Grön: För cyklisterna på Stationsgatan är markbeläggningen asfalt.  
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K3. Är befintlig cykelparkering placerad vid lämpliga målpunkter? 
Grön: Stationsgatan leder fram till Halmstads järnvägsstation där det finns cykelparkeringar i 
anslutning till den målpunkten. 
 
K4. Ges möjlighet till korttids- och långtidsparkering beroende på målpunktens 
ändamål? 
Gul: Vid järnvägsstationen finns mycket cykelparkeringar vilket ger möjligheten att parkera 
sin cykel där under längre perioder. Dock finns ingen form av väderskydd för cyklarna. Alla 
cykelställ vid stationsområdet är utan tak vilket kan bidra till att cyklister inte vill ha cykeln 
där under längre perioder. 
 
K5. Finns det tecken på att gc-banor underhålls och hålls fria från olämpliga föremål? 
Exempelvis grenar, stenar och skräp. 
Grön: Hela gc-banan var fri från föremål och skräp vid inventeringen. 
 
Estetiskt tilltalande cykelmiljö 
E1. Syftar markbeläggningen till att vara estetiskt tilltalande eller mer funktionell? 
Grön: Markbeläggningen är funktionell, då det finns asfalt för cyklister och plattor för 
gångtrafik. 
 
E2. Finns vegetation i gaturummet? Om ja, är vegetationen ett hinder för gc-trafik? 
Grön: Längs med gc-banan finns gräs och träd som avskiljare mot parkeringsplatsen. 
 
E3. Är miljön längs gc-banan varierande? Exempelvis med öppna och slutna gaturum. 
Grön: Gaturummet längs med gc-banan varierar i form av olika typer av bebyggelse, 
parkeringsplatser och även park.  
 
 
Orienterbarhet 
O1. Finns det tydliga vägmärken och linjemarkeringar där det finns korsningar? 
Grön: Det finns tydliga skyltar som visar att gc-banan är tänkt för gång- och cykeltrafik. Det 
finns även linjemarkeringar där markbeläggningen inte längre är tydlig.  
 
O2. Finns tydlig vägvisning i form av skyltning för cyklister vid korsande gator? 
Gul: Det finns skyltar i forma av vägvisning vid vägens början och slut.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malin Haraldsson 
Freja Råberg 
 

 
 

73 

Bilder från observation på Stationsgatan 
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Storgatan  
Storgatan i Halmstad är ett av centrums shoppingstråk, här finns kända klädkedjor och 
verksamheter längs med hela gatan. På gatan finns även uteserveringar och utplacerade 
konstverk och statyer. På gatan gäller förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än 
moped klass II med tilläggsskyltar för att det gäller även moped, förbudet gäller ej behörig 
trafik och leveransfordon. Storgatan är markerad på Halmstads cykelkarta som en skyltad 
cykelväg och cykelbana 
 
Tillgänglighet 
T1. Finns det en gång- och cykelbana separerad från fordonstrafiken? Om ja, är gång- 
och cykeltrafik separerade från varandra och i så fall hur? 
Grön: Ja på Storgatan är det inte tillåtet med fordonstrafik. I början på Storgatan ser det ut 
som att trafikslagen är separerade men vid en promenad längs med gatan märks att 
gångtrafiken sker över hela gatan och cyklister får köra slalom mellan dem.  
 
T2. Finns det fysiska utformningar som har gjorts för att gynna cyklister vid korsningar 
och övergångar? Exempelvis förhöjningar eller förändringar av vägbredd för att 
motverka omotiverade stopp 
Röd: På storgatan finns inga åtgärder för att gynna cyklister.  
 
T3. Har fysiska utformningar gjorts för att förhindra att motortrafiken håller en högre 
hastighet? 
Grön: För de få bilar som trafikerar gatan bidrar markbeläggningen till att deras hastighet 
måste hållas nere.  
 
Trygghet 
TR1. Finns en skiljeremsa som är minst 0,5 meter mellan gc-bana och bilväg eller 
parkeringsplatser? 
Grön: Det finns inga bilar på gatan mer än den trafik som uppstår i samband med 
byggnationen. 
 
TR2. Finns en kontinuerligt placerad belysning längs gc-banan? 
Grön: Längs med Storgatan finns belysning på mitten, i form av gatlyktor som är placerade 
längs med hela gatan.  
 
TR3. Är hastighetsbegränsning för gatan 30 km/h? 
Grön: Det finns ingen trafik på gatan och de bilar som kör på gatan gör det på gångtrafikens 
villkor.  
 
TR4. Finns förutsättningar för omvandling till cykelfartsgata? 
Röd: Eftersom gatan inte trafikeras av bilar är inte cykelfartsgata ett alternativ.  
 
Komfort, standard & underhåll  
K1. Är gc-banan minst 2,5 meter bred? 
Grön: Ja hela gatan är bredare än 2,5 meter. 
 
K2. Vilken typ av markbeläggning används på sträckan som är avsedd för cyklister? 
Gul: I början av Storgatan finns ett parti med asfalt som kan tolkas som cyklisters del av gatan 
men denna övergår snabbt till plattor. Där asfalten tar slut börjar en annan typ av plattor än 
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den som övrigt finns på gatan, vilket ger tecken på att dessa plattor är avsedda för cyklister. 
Detta verkar inte gångtrafiken förstå eller bry sig om.  
 
K3. Är befintlig cykelparkering placerad vid lämpliga målpunkter? 
Grön: Längs med hela Storgatan finns cykelparkeringar utplacerade kontinuerligt då det finns 
butiker och andra målpunkter längs med gatan. De ställ som finns räcker inte, då cyklar står 
bredvid cykelställen.  
 
K4. Ges möjlighet till korttids- och långtidsparkering beroende på målpunktens 
ändamål? 
Grön: På Storgatan finns korttidsparkeringar vilket är det finns behov utav på denna gata. 
 
K5. Finns det tecken på att gc-banor underhålls och hålls fria från olämpliga föremål? 
Exempelvis grenar, stenar och skräp. 
Gul: Storgatan är fri från skräp men det pågår ett byggarbete vid en av fastigheterna och 
arbetarna till denna har parkerat bilar mitt över gatan vilket gör att gång- och cykeltrafik får 
samsas på en smal remsa förbi bygget.  
 
Estetiskt tilltalande cykelmiljö 
E1. Syftar markbeläggningen till att vara estetiskt tilltalande eller mer funktionell? 
Grön: Markbeläggningen på Storgatan ska vara estetiskt tilltalende då den är belagd med 
plattor med inslag av kullersten.  
 
E2. Finns vegetation i gaturummet? Om ja, är vegetationen ett hinder för gc-trafik? 
Grön: Ja det finns vegetation i de betongformationer som finns längs med gatan där det även 
är placerat cykelparkeringar.  
 
E3. Är miljön längs gc-banan varierande? Exempelvis med öppna och slutna gaturum. 
Grön: På Storgatan finns stor variation kring bebyggelsens höjd, fasader och dess färg. 
Gaturummet är även möblerat med olika konstföremål och som sagt vegetation vilket bidrar 
till en varierande miljö för de som trafikerar gatan.  
 
 
Orienterbarhet 
O1. Finns det tydliga vägmärken och linjemarkeringar där det finns korsningar? 
Röd: För att skilja cyklister och gångtrafik åt borde det finnas någon form av linjemarkeringar 
men det finns ingenting. (meningsuppbyggnad?)  
 
O2. Finns tydlig vägvisning i form av skyltning för cyklister vid korsande gator? 
Röd: Nej det finns inge typ av skyltning på Storgatan, det finns dock skyltar på tvärgatorna 
som visar att cykling och gång kan ske även där.  
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Bilder från observation på Storgatan i Halmstad 
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Observation Karlskrona 
 
Del av Drottninggatan 
Den del av Drottninggatan som är vald för analys i denna uppsats sträcker sig från havet i norr 
till gatan korsar Östra Köpmansgatan.  
 
Drottninggatan är en av de bredaste huvudgatorna som sträcker sig i nord-sydlig riktning över 
Trossö. Gatan är främst anpassad för motorfordonstrafik, men används idag av alla trafikslag. 
Tillbaka i historian fungerade gatan som paradgata.  
Idag är högst tillåtna hastighet för motorfordon 50 km/h. Flera busslinjer använder 
Drottninggatan. Längs med gatan finns flera målpunkter som exempelvis arbetsplatser, 
företag, gymnasium, högstadium, bostäder osv. Längs med trottoarerna finns bilparkeringar.  
 
Tillgänglighet 
T1. Finns det en gång- och cykelbana separerad från fordonstrafiken? Om ja, är gång- 
och cykeltrafik separerade från varandra och i så fall hur? 
Röd: På Drottninggatan finns gc-bana separerad från fordonstrafiken i form av en trottoar. I 
början av gatan ska cyklister färdas på en gc-bana där gång och cykel är separerade genom 
olika vägbeläggning. Efter 50 meter övergår gc-banan i en smal trottoar som är anpassad för 
fotgängare. Cyklister får färdas på bilvägen tillsammans med motorfordon.  
 
T2. Finns det fysiska utformningar som har gjorts för att gynna cyklister vid korsningar 
och övergångar? Exempelvis förhöjningar eller förändringar av vägbredd för att 
motverka omotiverade stopp 
Röd: På Drottninggatan vid övergångsställena har man gjort små ramper från trottoarkanterna 
för att underlätta rörligheten. Då de som rör sig på trottoarerna är fotgängare anses ramperna 
vara mer anpassade för rullstolsbundna än cyklister. Inga andra åtgärder i utformningen av 
gaturummet som motverkar omotiverade stopp har gjorts för cyklister.  
 
T3. Har fysiska utformningar gjorts för att förhindra att motortrafiken håller en högre 
hastighet? 
Röd: Inga märkbara fysiska åtgärder i utformningen av gaturummet har gjorts för att 
förhindra att motortrafiken håller en högre hastighet 
 
Trygghet 
TR1. Finns en skiljeremsa som är minst 0,5 meter mellan gc-bana och bilväg eller 
parkeringsplatser? 
Röd: Skiljeremsa mellan cykel- och gångbana saknas på Drottninggatan. Däremot finns det en 
yta avsedd för bilparkering längs hela gatusträckningen som skiljer rörlig biltrafik från 
fotgängare. 
 
TR2. Finns en kontinuerligt placerad belysning längs gc-banan? 
Grön: Längs med gatusträckningen finns en kontinuerligt placerad belysning. 
 
TR3. Är hastighetsbegränsning för gatan 30 km/h? 
Röd: Högsta tillåtna hastighet är 50 km/h på Drottninggatan vilket 20 km/h över 
rekommenderad hastighet. 
 
TR4. Finns förutsättningar för omvandling till cykelfartsgata? 



Malin Haraldsson 
Freja Råberg 
 

 
 

83 

Röd: Efter inventering anses Drottninggatan inte ha förutsättningar för att omvandlas till 
cykelfartsgata, då bilvägen idag är väl trafikerad av både bilar, lastbilar och bussar. 
Drottninggatan är en huvudgata som kopplar på flera andra lokalgator. Gaturummet är 
ungefär 40 meter brett vilket gör gaturummet stort. Risken finns att bilister överskrider 
cykelfartshasigheten 20 km/h och cyklister kan uppleva otrygghet.  
 
 
Komfort, standard & underhåll  
K1. Är gc-banan minst 2,5 meter bred? 
Gul: I början av gatan vid gästhamnen håller den en bredd på 2,5 meter, men övergår bara 
efter ett tiotal meter till en smal trottoar som är anpassad för fotgängare. Cyklister hänvisas till 
bilvägen.   
 
K2. Vilken typ av markbeläggning används på sträckan som är avsedd för cyklister?  
Gul: Markbeläggningen är varierande på ytan som är ämnad åt cyklister. Ett fåtal meter i 
början av cykelfältet består den av asfalt. När gc-banan övergår till en trottoar får cyklisterna 
cykla på bilvägen där kullersten utgör markytan.  
 
K3. Är befintlig cykelparkering placerad vid lämpliga målpunkter? 
Röd: Cykelparkering vid målpunkter längs gatan saknas. 
 
K4. Ges möjlighet till korttids- och långtidsparkering beroende på målpunktens 
ändamål? 
Röd: Befintliga målpunkter på Drottninggatan är i behov av korttidsparkering för cyklar, 
vilket inte ges.  
 
K5. Finns det tecken på att gc-banor underhålls och hålls fria från olämpliga föremål? 
Exempelvis grenar, stenar och skräp. 
Grön: Vid inventeringen var cyklisternas fält fria från olämpliga föremål som grus, kvistar 
och skräp.  
 
Estetiskt tilltalande cykelmiljö 
E1. Syftar markbeläggningen till att vara estetiskt tilltalande eller mer funktionell? 
Gul: Stora delar av markbeläggningen syftar till att vara estetiskt tilltalande, då den historiska 
kullerstenen finns kvar. Markbeläggningen på delar av vissa trottoarer syftar till en mer 
funktionell funktion. Markbeläggningen på bilvägen dit cyklister hänvisas till är kullersten, 
vilket är mer estetiskt tilltalande än funktionellt.  
 
E2. Finns vegetation i gaturummet? Om ja, är vegetationen ett hinder för gc-trafik? 
Gul: Enstaka träd finns planterade mellan bilvägen och trottoaren. På en kort sträcka av 
passerar man en mindre park som är inhägnad av högt stängsel. Gaturummet består till störst 
del av hårdgjorda ytor. 
 
E3. Är miljön längs gc-banan varierande? Exempelvis med öppna och slutna gaturum. 
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Grön: Miljön som omger Drottninggatan är varierande, då bebyggelsens karaktär är skiftande. 
En historia i arkitekturen kan tydas. En påkopplad gata kan leda till lägre och mindre trähus, 
medan en annan leder till Trossös centrala gågata5.  
 
Orienterbarhet 
O1. Finns det tydliga vägmärken och linjemarkeringar där det finns korsningar? 
Röd: På Drottninggatan saknas linjemarkeringar som separerar trafikslagen åt. Markeringarna 
vid övergångsställens är svagt ifyllda pga. slitage. Vägmärken vid övergångsställen finns. 
Vägmärken som visar riktningar för cyklister saknas.  
 
O2. Finns tydlig vägvisning i form av skyltning för cyklister vid korsande gator? 
Röd: Nej. 
 
Bilder från observation av Drottninggatan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                                             
5 Gågata: På gågator är motorfordonstrafik förbjuden, med undantag för varuleveranser, transport för boende 
och liknande. Fordontrafik och cyklister ska färdas i gångfart och har väjningsplikt mot fotgängare (Wallberg et 
al. 2010, 61, Transportstyrelsen, 2008). 
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Del av Östra Köpmansgatan  
Den del av Östra Köpmansgatan som är vald för analys sträcker sig från korsningen i 
Drottninggatan till Hoglandsparks östra sida.  
Östra Köpmansgatan är en bred tvärgata till Drottninggatan som sträcker sig i öst-västlig 
riktning. Gaturummet är främst anpassat för fordonstrafik och högst tillåtna hastighet är 50 
km/h.  Längs gatan finns flera målpunkter som exempelvis gymnasium, Folktandvården, 
mindre företag, bostäder osv. Längs med trottoarerna finns bilparkeringar.  
 
Tillgänglighet 
T1. Finns det en gång- och cykelbana separerad från fordonstrafiken? Om ja, är gång- 
och cykeltrafik separerade från varandra och i så fall hur? 
Röd: Utformningen på Östra Köpmansgatan separerar gångtrafiken från fordonstrafik i form 
av nivåskillnad.  Cyklister får samsas med motortrafiken om bilvägen. Gatan är anpassad för 
fordonstrafik och trottoaren är anpassad för fotgängare. Det finns inga tecken på anpassning 
efter cykeln i rummet. 
 
T2. Finns det fysiska utformningar som har gjorts för att gynna cyklister vid korsningar 
och övergångar? Exempelvis förhöjningar eller förändringar av vägbredd för att 
motverka omotiverade stopp 
Grön: I korsningen på Östra Köpmansgatan är korsningen upphöjd så den är i nivå med 
trottoarerna där cyklister och fotgängare får samsas. Bilisterna tvingas sakta ner och vara 
extra vaksam. I övrigt ges bilisterna prioritering då inga andra utformningar av gaturummet 
har gjorts för att motverka omotiverade stopp för cyklister.  
 
T3. Har fysiska utformningar gjorts för att förhindra att motortrafiken håller en högre 
hastighet? 
Gul: I mitten av Östra Köpmansgatan finns en korsning och den är förhöjd i nivå med den yta 
som är ämnad åt fotgängare. Förhöjningen tvingar bilisterna att sänka hastigheten och vara 
uppmärksam på andra trafikslag.  
 
 
Trygghet 
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TR1. Finns en skiljeremsa som är minst 0,5 meter mellan gc-bana och bilväg eller 
parkeringsplatser? 
Röd: Skiljeremsa mellan cykel- och gångbana och bilväg saknas.  
 
TR2. Finns en kontinuerligt placerad belysning längs gc-banan? 
Grön: Längs gatan finns en kontinuerlig placerad belysning. 
 
TR3. Är hastighetsbegränsning för gatan 30 km/h? 
Röd: Högsta tillåtna hastighet är 50 km/h vilket 20 km/h över rekommenderad hastighet.  
 
TR4. Finns förutsättningar för omvandling till cykelfartsgata? 
Grön: Förutsättningar för en omvandling till cykelfartsgata finns på Östra Köpmansgatan. 
Ehrensvärdska och Chapman gymnasium med cirka 2000 elever, ligger längs med gatan där 
eleverna är i åldrarna 16-20 år. Vilket betyder att flera av dessa inte har tillgång till körkort 
eller bil. Att uppmuntra till sunda levnadsvanor genom exempelvis cykel som transportval 
ingår i både folkhälsomålen, de transportpolitiska målen och de 16 nationella miljömål. Hela 
gaturummet är cirka 20 meter brett, vilket gör att bilister inte nödvändigtvis håller en högre 
hastighet än 20 km/h då yta även kommer att tas till fotgängare. Den förhöjda korsningen 
tvingar även bilisterna att hålla en lägre hastighet och vara uppmärksam på anda trafikslag.  
 
Komfort, standard & underhåll  
K1. Är gc-banan minst 2,5 meter bred? 
Röd: Trottoaren för fotgängare är mindre än 2,5 meter bred.  
 
K2. Vilken typ av markbeläggning används på sträckan som är avsedd för cyklister?  
Röd: Markbeläggningen består av kullersten och delvis asfalt.  
 
K3. Är befintlig cykelparkering placerad vid lämpliga målpunkter? 
Röd: Cykelparkering saknas främst vid Folktandvården, som är en av målpunkterna längs 
Östra Köpmansgatan, men saknas även vid flera andra målpunkter. 
 
K4. Ges möjlighet till korttids- och långtidsparkering beroende på målpunktens 
ändamål? 
Röd: För de målpunkter som är placerade längs Östra Köpmansgatan är korttidsparkering 
mest lämplig, vilket saknas.  
 
K5. Finns det tecken på att gc-banor underhålls och hålls fria från olämpliga föremål? 
Exempelvis grenar, stenar och skräp. 
Grön: Vid inventeringen var cyklisternas fält fria från olämpliga föremål som grus, kvistar 
och skräp.  
 
Estetiskt tilltalande cykelmiljö 
E1. Syftar markbeläggningen till att vara estetiskt tilltalande eller mer funktionell? 
Röd: På Östra Köpmansgatan syftar markbeläggningen på de smala trottoarerna till att vara 
mer funktionella. Markbeläggningen på bilvägen där cyklister färdas är mer estetiskt 
tilltalande.  
 
E2. Finns vegetation i gaturummet? Om ja, är vegetationen ett hinder för gc-trafik? 
Röd: Ingen vegetation finns i gaturummet.  
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E3. Är miljön längs gc-banan varierande? Exempelvis med öppna och slutna gaturum. 
Gul: På Östra Köpmansgatan är miljön mindre varierande. Bebyggelsen karaktär skiftar, men 
byggnadshöjderna är ungefär den samma längs gaturummet. En variation av öppna och slutna 
rum saknas.  
 
Orienterbarhet 
O1. Finns det tydliga vägmärken och linjemarkeringar där det finns korsningar? 
Röd: Linjemarkeringar som separerar cyklar och motorfordon åt saknas. De vägmärken som 
finns längs gatan informerar om parkeringsplatser för bilister.  
 
O2. Finns tydlig vägvisning i form av skyltning för cyklister vid korsande gator? 
Röd: Skyltning för cyklister saknas. 
 
Bilder från observation av Östra Köpmansgatan 
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Landbrogatan och en del av Ronnebygatan 
Den valda sträckan av Landbrogatan tillsammans med en del av Ronnebygatan börjar där 
Hoglandspark börjar i norr och slutar där Ronnebygatan korsar Borgmästaregatan.  
Landbrogatan tillsammans med en del av Ronnebygatan är en av de mest centrala gatorna på 
Trossö. Gaturummet är brett och främst anpassat för motorfordonstrafik, men åtgärder har 
gjorts för att anpassa en del av gatans sträckning för gång- och cykeltrafik. Gatan ligger i 
anknytning till den mest centrala busshållplatsen för busstrafik. Längs med ligger 
Hoglandspark, som är en av Trossös största parker där människor i alla åldrar vistas. Parken 
används vid olika tider på året för olika typer av evenemang och marknader.  
Högst tillåtna hastighet på Landbrogatan tillsammans med en del av Ronnebygatan är 50 
km/h. Parkering för bilar finns på båda sidor av vägen på Landbrogatan. Längs med 
gaturummet finns flera målpunkter som exempelvis detaljvaruhandel, restauranger, företag, 
kultur osv.  
 
Tillgänglighet 
T1. Finns det en gång- och cykelbana separerad från fordonstrafiken? Om ja, är gång- 
och cykeltrafik separerade från varandra och i så fall hur? 
Gul: Landbrogatan är uppdelad i fordonstrafik och gång- och cykeltrafik. På norra halvan av 
gatan kan man se en separering mellan gång- och cykeltrafik i form av olika markbeläggning. 
När backen börjar, omvandlas den breda och separerade gång- och cykelvägen till en smal 
trottoar anpassad för endast fotgängare. Den smala trottoaren fortsätter en på en bit av 
Ronnebygatan. Cyklister får dela väg med motorfordon där gc-banan övergår till trottoar.    
 
T2. Finns det fysiska utformningar som har gjorts för att gynna cyklister vid korsningar 
och övergångar? Exempelvis förhöjningar eller förändringar av vägbredd för att 
motverka omotiverade stopp 
Gul: Passager som korsar bilvägen i norra delen av Landbrogatan är upphöjda så de är i 
samma nivå som gång- och cykelbanan. I södra delarna har inga åtgärder av utformningen av 
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gaturummet gjorts för att motverka omotiverade stopp för cyklister. Gaturummet uppmuntrar 
bilisternas rörlighet.  
 
T3. Har fysiska utformningar gjorts för att förhindra att motortrafiken håller en högre 
hastighet? 
Gul: I mitten av Landbrogatan är övergången över bilvägen upphöjd i nivå med den yta som 
är ämnad åt gång- och cykeltrafik. Övergången tvingar bilister att sänka hastigheten. Fler 
fysiska åtgärder har verken gjorts på landbrogatan eller en del av Ronnebygatan för att 
förhindra att motortrafiken håller en högre hastighet. Däremot tvingar topografin bilisterna till 
en lägre hastighet.  
 
Trygghet 
TR1. Finns en skiljeremsa som är minst 0,5 meter mellan gc-bana och bilväg eller 
parkeringsplatser? 
Röd: Skiljeremsa som separerar biltrafiken från cyklister och fotgängare saknas på 
Landbrogatan och en del av Ronnebygatan  
 
TR2. Finns en kontinuerligt placerad belysning längs gc-banan? 
Grön: Längs gatan finns en kontinuerlig placerad belysning. 
 
TR3. Är hastighetsbegränsning för gatan 30 km/h? 
Röd: Högst tillåtna hastighet är 50 km/h vilket 20 km/h över rekommenderad hastighet. 
Däremot är bilvägen svängande och i lutning i södra delen av Landbrogatan, vilket leder till 
att bilisterna blir tvungna att anpassa sin hastighet efter topografin och vägens placering. 
 
TR4. Finns förutsättningar för omvandling till cykelfartsgata? 
Grön: Det finns förutsättningar för Landbrogatan och en del av Ronnebygatan att omvandlas 
till cykelfartsgata. Förutsättningarna är mycket bra på en del av Ronnebygatan då den andra 
delen av Ronnebygatan till stor del är gågata. Den lilla delen av Ronnebygatan kopplas även 
ihop med Borgmästaregatan som även den är gågata idag och där fler åtgärder har gjorts i 
utformningen för att uppmuntra fotgängare och cyklister. Gällande Landbrogatan finns det 
förutsättningar, men topografin gör det svårt för många cyklister att hålla sin normala 
hastighet. Risken finns att många leder sina cyklar och hastigheten minskar till gånghastighet. 
På cykelfartsgator ska separata fält för fotgängare finns för att de ska uppleva trygghet och 
inte beblandas med trafik som håller en något högre hastighet.  
 
 
Komfort, standard & underhåll  
K1. Är gc-banan minst 2,5 meter bred? 
Gul: På Norra delen av Landbrogatan är gång- och cykelvägen bredare än 2,5 meter. Efter 
halva gatan övergår den breda cykelvägen till en smal trottoar som är smalare än 2,5 meter. 
Cyklister får dela väg med motorfordon. På en del av Ronnebygatan har trottoarerna ett mått 
på ungefär 2,5 meter.  
 
K2. Vilken typ av markbeläggning används på sträckan som är avsedd för cyklister?  
Gul: Markbeläggningen på Landbrogatan är varierande. I norra delen är ytan som är till för 
cyklister asfalt och övergångarna har mindre jämna plattor i samma nivå som gång- och 
cykelbanan. Den andra delen består av både mindre och större plattor.  
 
K3. Är befintlig cykelparkering placerad vid lämpliga målpunkter? 
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Gul: Cykelparkeringar är placerade vid lämpliga målpunkter på Landbrogatan och en del av 
Ronnebygatan. Däremot finns inte tillräckligt med cykelplatser på parkeringen utanför 
köpcentrumet Kronan.  
 
K4. Ges möjlighet till korttids- och långtidsparkering beroende på målpunktens 
ändamål? 
Grön: Korttidsparkering anses vara mest lämplig efter befintliga målpunkter, vilket ges. 
 
K5. Finns det tecken på att gc-banor underhålls och hålls fria från olämpliga föremål? 
Exempelvis grenar, stenar och skräp. 
Grön: Vid inventeringen var cyklisternas fält fria från olämpliga föremål som grus, kvistar 
och skräp.  
 
 
Estetiskt tilltalande cykelmiljö 
E1. Syftar markbeläggningen till att vara estetiskt tilltalande eller mer funktionell? 
Gul: Norra delen av Landbrogatans markbeläggning syftar till att vara mer funktionell. När 
gång- och cykelvägen övergår till smala trottoarer omvandlas markbeläggningen till en 
beläggning som är mer anpassade för fotgängare än cyklister. Dock syftar den mer till ett 
funktionellt syfte än ett estetiskt tilltalande.    
 
E2. Finns vegetation i gaturummet? Om ja, är vegetationen ett hinder för gc-trafik? 
Grön: Längs med Landbrogatan ligger Hoglandspark som har gott om vegetation och 
rekreationsmöjligheter. Dock utgör parken ett hinder för cykeltrafik då cykeltransport har 
förbjudit i parkområdet. I parkområdet ligger även den nya bytespunkten för busstrafik.  
I mitten av gatan i backen är blomlådor placerade. De utgör inget hinder för förbipasserande 
trafik. På en del av Ronnebygatan saknas vegetation. 
 
E3. Är miljön längs gc-banan varierande? Exempelvis med öppna och slutna gaturum. 
Grön: Längs med Landbrogatan är miljön som mest varierad av valda gator. Gång- och 
cykelbanan passerar Hoglandspark, köpcentrum, mindre butiker, bytespunkt och bebyggelsen 
med olika karaktär från olika tidsepoker. Längs Landbrogatan kan man även hitta slutna och 
öppna rum i gaturummet. 
På en del av Ronnebygatan är miljön något monoton, men öppnar sedan upp sig mot havet 
och Borgmästaregatan som har uteserveringar och folkliv.  
 
 
Orienterbarhet 
O1. Finns det tydliga vägmärken och linjemarkeringar där det finns korsningar? 
Gul: På Landbrogatan och en del av Ronnebygatan är övergångsställen tydligt markerade i 
marken eller upphöjda. Linjemarkeringar som skiljer gång- och cykeltrafik åt saknas i södra 
delen av Landbrogatan och en del av Ronnebygatan. I norra delen finns skylt som informerar 
om cykelväg, däremot saknas vägmärken i södra delen av gatan som informerar om riktningar 
och trafikslag.  
 
O2. Finns tydlig vägvisning i form av skyltning för cyklister vid korsande gator? 
Gul: På Landbrogatan finns skyltning för cyklister som visar att gång- och cykelbanan är till 
för cyklister i båda riktningar. Skyltning för cyklister saknas på en del av Ronnebygatan. 
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Bilder från observation av Landbrogatan och en del av 

Ronnebygatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Malin Haraldsson 
Freja Råberg 
 

 
 

92 

 
 
Ronnebygatan 
Den valda sträckan av Ronnebygatan börjar där gatan korsar Drottninggatan och slutar där 
den korsar Landbrogatan. Ronnebygatan är Trossös mest centrala huvudstråk. Den består till 
störst del av gågata där motorfordonstrafik regleras olika tider på dygnet. I början av vald 
sträckning är motorfordonstrafik reglerad. Längs gatan finns många målpunkter som 
exempelvis detaljhandel, restauranger, banker, större och mindre företag, mötesplatser, 
bostäder osv. Ronnebygatan korsar Norra Smedjegatan. Ronnebygatan ger möjlighet till 
rekreation, cykelparkeringar, möten, handel och mycket mera.  
 
Tillgänglighet 
T1. Finns det en gång- och cykelbana separerad från fordonstrafiken? Om ja, är gång- 
och cykeltrafik separerade från varandra och i så fall hur? 
Grön: Ja, på Ronnebygatan är mjuka trafikanter separerade från biltrafiken. Det finns även en 
separering mellan fotgängare och cyklister i form av olika typer av markbeläggning.  
I början av Ronnebygatan separeras fotgängare och cyklister ifrån biltrafik genom 
nivåskillnad i form av en trottoar där mjuka trafikanter får samsas om samma yta.  
 
T2. Finns det fysiska utformningar som har gjorts för att gynna cyklister vid korsningar 
och övergångar? Exempelvis förhöjningar eller förändringar av vägbredd för att 
motverka omotiverade stopp 
Grön: Övergången över Norra Smedjegatan som är en bilväg är omvandlat till 
gångfartsområde, det vill säga biltrafik som sker på fotgängares villkor.   
 
T3. Har fysiska utformningar gjorts för att förhindra att motortrafiken håller en högre 
hastighet? 
Grön: Ja, på den del där biltrafik är tillåten vissa tider på dygnet har man låtit belysning, 
vegetation, uteserveringar osv. ta plats i gaturummet.  
 
Trygghet 
TR1. Finns en skiljeremsa som är minst 0,5 meter mellan gc-bana och bilväg eller 
parkeringsplatser? 
Grön: Då biltrafiken är begränsad genom olika bestämmelser olika tider på dygnet och efter 
ändamål kan uteslutas. 
 
TR2. Finns en kontinuerligt placerad belysning längs gc-banan? 
Grön: Längs gatan finns en kontinuerlig placerad belysning. 
 
TR3. Är hastighetsbegränsning för gatan 30 km/h? 
Grön: Gaturummet är anpassat och begränsat till en hastighet som sker på fotgängarnas 
villkor.  
 
TR4. Finns förutsättningar för omvandling till cykelfartsgata? 
Röd: Början av Ronnebygatan har förutsättningar att omvandlas till cykelfartsgata då 
biltrafiken redan idag är begränsad och anpassad till fotgängares villkor. Gaturummet används 
redan idag som en delad yta för olika trafikantslag.  
Andra delen av Ronnebygatan är begränsad till mjuka trafikanter och anses därför inte vara 
aktuell för omvandling till cykelfartsgata.  
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Komfort, standard & underhåll  
K1. Är gc-banan minst 2,5 meter bred? 
Grön: Ja, den yta som är ämnad åt fotgängare och cyklister 
 
K2. Vilken typ av markbeläggning används på sträckan som är avsedd för cyklister?  
Röd: Ytan som är ämnad för cyklister är gatsten längs hela Ronnebygatan.   
 
K3. Är befintlig cykelparkering placerad vid lämpliga målpunkter? 
Grön: Cykelparkeringar är placerade vid lämpliga målpunkter på Ronnebygatan.  
 
K4. Ges möjlighet till korttids- och långtidsparkering beroende på målpunktens 
ändamål? 
Grön: Korttidsparkering anses vara mest lämplig efter befintliga målpunkter, vilket i sin tur 
ges. 
 
K5. Finns det tecken på att gc-banor underhålls och hålls fria från olämpliga föremål? 
Exempelvis grenar, stenar och skräp. 
Grön: Vid inventeringen var cyklisternas fält fria från olämpliga föremål som grus, kvistar 
och skräp.  
 
 
Estetiskt tilltalande cykelmiljö 
E1. Syftar markbeläggningen till att vara estetiskt tilltalande eller mer funktionell? 
Röd: Markbeläggningen syftar till att vara mer estetiskt tilltalande.  
På de ytor som tar upp marken utanför verksamheter på bottenplan i byggnaderna längs 
Ronnebygatan syftar markbeläggningen till att vara mer funktionell då den underlättar 
rörligheten i gaturummet. Ytan som cyklister tar i anspråk har en mer estetiskt tilltalande 
markbeläggning i form av gatstenar.  
 
E2. Finns vegetation i gaturummet? Om ja, är vegetationen ett hinder för gc-trafik? 
Grön: Ja, vegetation finns i gaturummet i form av planteringar av både blommor, buskar och 
träd.  
 
E3. Är miljön längs gc-banan varierande? Exempelvis med öppna och slutna gaturum. 
Grön: Miljön längs Ronnebygatan anses vara varierad då byggnaderna har karaktär och en 
lång historia kan urskiljas i de olika byggstilarna.  
Början av gatan är något monoton och har en dominerande bilstruktur trots att biltrafiken 
begränsas av bestämmelser. 
I andra delen sker en större variation av öppna och slutna rum och utbyten mellan offentliga 
och privata ytor. Uteserveringar och rekreation i form av fontän och bänkar finns placerade 
längs stråket. I gaturummet finns även inslag av kultur i form av biograf och plats för 
uppträdanden.  
 
 
Orienterbarhet 
O1. Finns det tydliga vägmärken och linjemarkeringar där det finns korsningar? 
Grön: Då markbeläggningen ersätter linjemarkeringar anses de inte behövas. Tydliga 
vägmärken finns.  
 
O2. Finns tydlig vägvisning i form av skyltning för cyklister vid korsande gator? 
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Grön: Ja, på Ronnebygatan finns tydlig vägvisning för främst cyklister.  
 
Bilder från observation av Ronnebygatan 
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Bilaga 3 Kartor Halmstad 

 

Karta: Halmstad i förhållande till Halland 
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Karta: Halmstad tätort i förhållande till Halmstad kommun 
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Karta: Halmstad tätort med målpunkter
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Karta: Valda gator i Halmstad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Malin Haraldsson 
Freja Råberg 
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Bilaga 4 Kartor Karlskrona 

 

Karta: Karlskrona i förhållande till Blekinge 

 



Malin Haraldsson 
Freja Råberg 
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Karta: Karlskrona tätort i förhållande till Karlskrona kommun 

 

 



Malin Haraldsson 
Freja Råberg 
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Karta: Målpunkter på Trossö 



Malin Haraldsson 
Freja Råberg 
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Karta: Valda gator på Trossö 

 

 

 

 

 

 


