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SAMMANFATTNING 

 

Faktorer och kriterier som har betydelse i den 

reella miljön, men som även är möjliga att läsa i 

planförslag är fokus för detta examensarbete som 

syftar till att undersöka huruvida gångmiljön kan 

kvalitetssäkras i planförslag genom analys av 

kriterier. 

 

Detta görs genom litteraturstudie av forskning, 

vägledande dokument och utvärderingsmetoder 

för befintliga miljöer, med innehållsanalys som 

metod. Vilket därefter analyseras för att prövas på 

den fallstudie som görs på en stadsdel i Karlskrona. 

 

Undersökningen visar att hantering av faktorer och 

kriterier varierar stort i forskning men även i 

vägledning för planering samt att analys av 

kriterier i planförslag kan vara problematiskt. 

Uppsatsen påvisar att kvalitetssäkring av 

planförslag har en rad fördelar i den fysiska 

planeringen.  
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1 INLEDNING 

I detta avsnitt presenteras bakgrund, syfte, metod 

och studiens ramar för det vetenskapliga 

området fysisk planering. 

1.1 Bakgrund och 
problemformulering 

Utvecklingen av Svenska städer har passerat flera 

olika perioder och normer för stadsplaneringen. 

Historiskt har periodens mest framstående 

transportmedel styrt utformning av städer. 

Under 1960 var bilen norm i planering och 

formgivning av städer. Gator breddades för att 

skapa rationella trafiksystem. Avstånd mellan 

målpunkter, i det funktionsuppdelade samhället, 

blev längre och det blev problematiskt för 

personer utan bil att förflytta sig, till skillnad från 

rutnätsstaden från 1600-talet där transport 

naturligt skedde till fots (Ahlberger, 2003:82,84, 

Telford, 2007:64). 

 

Boverket anser att vinster och möjligheter med 

gångtrafik i staden har förbisetts till fördel för 

biltrafiken. Även processen bakom skapandet av 

staden är bristfällig. Boverket kritiserar den 

fysiska planeringen i avseende att 

kommunikation och samtal hanteras bristfälligt 

och rekommenderar prestigelös dialog tidigt i 

processen med bland annat planförslag som 

utgångspunkt, för att spara tid och pengar 

(Berntsson, 2002:44,137,146,204). Trafikverket 

anser samma sak; planeringen bör samordas 

bättre och präglas av gemensamma målbilder 

(Trafikverket, 2013:13). Här passar ordspråket 

”Det är lätt att vara efterklok” bra. 

 

Gång är inte bara ett sätt att ta sig från punkt A 

till punkt B, utan även en källa till socialt liv och 

möten, likaså en källa till minskad stress, god 

hälsa, mental kondition och kreativitet 

(Southworth, 2005:248). Enligt statistik 

framtagen av trafikverket minskar dödligheten 

med 22 % av 29 minuter promenad om dagen 

(Nilsson, 2013). En av de framstående fördelarna 

med gång är att det är gratis, endast kräver 

muskelkraft och kan utföras i stort sett var som 

helst och när som helst. Gång är alltså den mest 

åtkomliga och prisvärda (läs billiga) 

transporformen.  

 

Genom utvärdering av befintliga miljöer arbetar 

planarkitekter problemlösande. Brister i miljön 

kartläggs och åtgärdas, dessa processer är ofta 

både tidskrävande och dyra. Metoder för 

utvärdering av icke-befintliga miljöer finns inte 

att finna, vilket gör det relevant att undersöka 

hur planförslag kan utvärderas. Utvärdering av 

planförslag bör kunna reducera kostnader, 

tidsåtgång samt oönskade resultat vid 

implementering av plan. 

 

Ny forskning kring hur staden bör skapas och 

omskapas för att bli så bra som möjligt, inte 

minst för fotgängaren har gett faktorer, kriterier, 

förhållningssätt och vägledande texter att 

tillämpa vid planering för gångtrafik. Den fria 

människan styrs av de förutsättningar fysisk 

planering skapar, vilket lägger grund för hur 

stadens rum kan brukas. Användning av platser 

stämmer inte alltid överens med föreliggande 

intention. Därför är det av generell karaktär inom 

fysisk planering undersöka kvalitetssäkring för 

att skapa förmånliga miljöer redan från början.  

 

Olika kombinationer av kriterier sägs skapa en 

optimal gångmiljö. Men vilka av dessa är möjliga 

att läsa i planförslag?  Äldre planeringsideal, 

bristande planering och problemlösande 

approach i den fysiska planeringen har resulterat 

i bristande miljö för gående. Åter igen ”det är lätt 

att vara efterklok”! Hur skulle det te sig i den 

reella miljön om utvärdering gjordes redan på 

planförslag?  
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1.2 Syfte 
I detta examensarbete undersöks betydelsefulla 

faktorer för gångtrafiken, med grund i forskning, 

vägledning för planering och 

utvärderingsmodeller för befintliga miljöer. Samt 

analys av vilka faktorer som är möjliga att 

utvärdera i icke-befintliga miljöer. Följaktligen, 

syftet med detta examensarbete är att undersöka 

huruvida gångmiljön kan kvalitetssäkras i 

planförslag genom utvärdering av kriterier. 

 

1.3 Frågeställning 
Detta examensarbete undersöker om 

kvalitetssäkring av planförslag är möjligt. Det 

krävs en gedigen kunskapsöversikt med fokus på 

betydelsefulla faktorer för gångtrafiken, men 

även en inblick i hur befintliga miljöer 

utvärderas. Övergripande frågeställningar för att 

nå examensarbetets syfte är: 

 

1. Vilka kriterier lyfts fram som 

betydelsefulla för gångmiljö i 

forskning, råd får gångtrafikplanering 

och utvärderingsmetoder? 
 

2. Vilka kriterier för gångmiljö är 

möjliga att läsa i planförslag? 
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1.4 Metod 
För att besvara frågeställningarna är 

litteraturstudie, kunskapsöversikt. Studie av 

metoder för utvärdering av befintliga miljöer är 

också nödvändigt för att besvara uppsatsens 

frågeställningar då de bedömningskriterier och 

faktorer dessa behandlar kompletterar faktorer 

upplysta i forskning.  

 

Kunskapsöversikt görs med metoden 

innehållsanalys vilket vidare redogörs. För att 

kunna svara på frågeställningen rörande faktorer 

relevanta för utvärdering av planförslag är det 

nödvändigt att använda fallstudie som 

forskningsdesign där faktiska planförslag kan 

studeras. 

 

1.4.1 Metod för datainsamling 
Innehållsanalys som metod används för att ta 

reda på vilka föreställningar, förslag och åtgärder 

som lyfts fram i forskning och 

utvärderingsmetoder som särskilt betydelsefulla. 

Metoden är vanlig vid analys av olika typer 

texters innehåll som ofta kvantifieras. Detta görs 

genom att valda texter eller dokument bryts ner i 

mindre delar för att analysera dess innehåll, men 

även för att reda ut föreliggande frågor eller 

föreställningar. I detta examensarbete tillämpas 

däremot en kvalitativ innehållsanalys som 

möjliggör förståelse bakom texterna, den 

kvalitativa metoden utgår från hur frekventa 

nyckelord eller företeelser är i texten. 

 

Som grund i innehållsanalysen används, förutom 

uppsatsens frågeställningar, frågan hur planering 

för gångtrafik beskrivs, vilka faktorer och begrepp 

är genomgående? För att styra och avgränsa 

läsningen har ett antal nyckelbegrepp tagits fram, 

vilka är gående, gångtrafik, gångstråk, 

fotgängare, pedestrian, walkability, utvärdering, 

analys och trafikplanering. 

 

Innehållsanalysen avslöjar med hjälp av frågan 

och nyckelorden (a) vad texten framhäver som 

relevant, (b) vilka prioriteringar som skildras i 

texten, (c) textens värderingar samt hur olika 

idéer och (d) faktorer hänger samman 

(Denscombe, 2011:307-308). Det empiriska 

materialet ställs sedan mot den förhållning och 

de resultat forskning presenterat i området.  

1.4.2  Forskningsdesign 
Organiserad inhämtning och tolkning av 

information möjliggörs genom en, för ämnet 

fördelaktig, forskningsdesign. Metoden som väljs 

utgör verktyg och tillvägagångssätt i arbetet mot 

svar på forskningens frågeställningar som syftar 

till någon ny typ av kunskap inom ett visst ämne 

(Larsen, 2009:17). Fallstudie är den 

forskningsdesign som används i detta 

examensarbete. Det finns olika metoder som är 

tillämpbara för fallstudier, bland annat 

observationer, analyser och experiment (Yin, 

2007:17). 

 
Särskilt för forskningsdesignen fallstudie är att 

flera olika källor för information är möjlig vilket 

enligt Denscombe och Yin legitimerar uppsatsens 

resultat då aktuellproblematik studeras från flera 

perspektiv (Denscombe:2009:186, Yin, 

2007:126).  

 

Karakteristiskt för fallstudie är även att ett 

välavgränsat område används i undersökningen, 

det enskilda fallet väljs ut med grund i 

föreliggande forskningsproblem och syfte. Det 

huvudsakliga målet med strategin är att belysa 

generella förekomster eller andra objekt för 

analys. Det är med fallstudie möjligt att 

undersöka komplexa problem eftersom det är 

möjligt att göra undersökningen detaljerad. 

Särskilt framstående för fallstudien som strategi 

är att förklaring av resultats bakgrund och 

process till resultat kan förklaras (Denscombe, 

2009:59-60,63). 

 
Den typ av fallstudie som tillämpas här är 

upptäcktsstyrd fallstudie. Karaktäristiskt för en 

sådan är enligt Denscombe ändamålsenlig 

beskrivning av ett noga utvalt fall där uppsatsens 

syfte, nyckelord och frågeställningar är ledande. 

Den upptäcktsstyrda fallstudien är sedan möjlig 

att jämföra olika resultat för att finna samband 

och/eller skillnader (Denscombe, 2007:126). 
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1.4.3  Val av fall 
Det empiriska material i denna uppsats utgörs av 

en fallstudie där tre planförslag för en stadsdel i 

Karlskrona undersöks och analyseras. Karlskrona 

kommun arbetar för att bli en hållbar stad där 

hållbara resor är en stor del av arbetet. 

Gångtrafiken är framstående i staden som ett 

särskilt utvecklingsområde. Pottholmen, vilket är 

namnet på aktuell stadsdel, är uppmärksammat i 

kommunens fysiska planering. De tre planförslag 

som studeras över området är bidrag i en 

arkitekturtävling med Karlskrona kommun som 

beställare. 

 
Områdets planeringssituation samt kommunens 

arbete för gångvänlighet gjorde området 

intressant för detta examensarbete. Området idag 

innehåller flera olika funktioner, där ibland 

kollektivtrafik, bostäder och restauranger. Dock 

finns tydliga brister i gångtrafik och stadsrum för 

gångtrafikanten. Området domineras av 

fordonstrafik vilket är en barriär för fotgängaren. 

Analys av tre planförslag för samma område 

bidrar till att det empiriska materialet blir 

legitimt och brett. Det gör även att fallstudiens 

detaljeringsnivå och bas för analys ökar i omfång, 

jämfört med om endast ett fall undersökts.  

 

1.4.4 Metodkritik 
Svårigheter med fallstudie är enligt Yin och 

Denscombe att utifrån enskilt fall eller ett 

avgränsat område bestämma den enskilda 

karaktären och hur jämförelse med andra fall är 

möjlig, vilket kan begränsa studiens 

generaliseringsnivå. Med andra ord finns det risk 

för variabler som inte går att jämföra med andra 

fall. För att jämförelse och antagande av liknande 

fall ska få samma resultat som aktuell studie är 

det särskilt viktigt att redogöra för fallstudiens 

specifika egenskaper. (Denscombe:2009:53,72, 

Yin, 2007:27-28). Det finns en risk med 

kombinerade metoder och flera källor att 

källorna inte stödjer varandra vilket kan 

resultera i att studien uppfattas som resultatlös 

(Denscombe:2009:190). 

 
Den främsta nackdelen med innehållsanalys är att 

forskaren har total frihet i val av text för 

analysering, därför är det viktigt att vara kritisk 

till källors äkthet och relevans. Att forskaren drar 

fel slutsatser är en risk med tanke på metodens 

frihet. Ytterligare en nackdel som innehållsanalys 

som metod kritiseras för är dess förhållning till 

teori då forskaren riskerar att räkna antal 

förekommande nyckelord eller faktorer och på så 

sätt går miste om textens syfte och betydelse. 

Dessa risker undviks förhoppningsvis i och med 

den kvalitativa metoden samt de nyckelord och 

fråga som tidigare presenterandes. Sökta 

nyckelord kan tydligt urskiljas i källmaterialet 

vilket gör det lätt för forskaren att kontrollera om 

texten är relevant eller inte. Forskningsmetoden 

är alltså transparent vilket är en av metodens 

fördelar. Metoden är även flexibel då den är 

användbar på majoriteten av all text såsom 

dagböcker, tidningsartiklar, rapporter, policys 

och planbeskrivningar. Inte att förglömma 

möjliggör innehållsanalysen vidare analys av det 

blivande resultatet (Bryman, 2008:288-289,291). 

 

1.5 Källmaterial 
Källmaterialet är framtaget med hjälp av 

nyckelorden som tidigare redovisades: gående, 

gångtrafik, gångstråk, fotgängare, pedestrian, 

walkability, utvärdering, analys och 

trafikplanering. Dock har källmaterialet utökats 

av de referenser och hänvisningar som sker i den 

litteratur som först hittats genom nyckelorden. 

Källmaterialet redovisar således ett brett spektra 

inom gångtrafik. I källmaterialet representeras 

flera synvinklar på den faktiska planeringen, 

olika nivåer av planering samt utformning av 

gångmiljö. Även konkreta och visionära faktorer 

och mål för gångtrafiken samt fotgängarens och 

planerarens upplevelse av gångtrafiken. 

 

Källmaterialet består av vägledande 

publikationer, forskning och studieresultat samt 

utvärderingsmetoder. Samtlig litteratur 

beskriver gångtrafikens miljö samt vilka faktorer 

och kriterier som är betydelsefulla för denna. 

Källmaterialet utgör således en bred grund för att 

besvara uppsatsens frågeställningar och på så 

sätt uppfylla uppsatsens syfte. 
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1.6 Tillvägagångssätt 
Inledande har en litteratursökning enligt 

beskrivning under källmaterial gjorts. Även val av 

planförslag för fallstudien valdes med ovan 

redovisat motiv. Därefter har en litteraturstudie 

över källmaterialet utförts vilket studeras genom 

innehållsanalys med syfte att besvara uppsatsens 

första frågeställning, det vill säga urskilja de 

kriterier som är betydelsefulla för gångmiljön, 

vilket vidare är ram för uppsatsen. 

Nästkommande är fallstudien, vilken studerades 

och analyserades med syfte att finna vilka 

kriterier är möjliga att läsa i planförslag, med 

syfte att söka svar på uppsatsens andra 

frågeställning. Efter analys av källmaterial och 

empiriskt material sammanfattas resultatet 

under slutsats och diskussion, där även 

reflektioner och kritik redovisas. 

 

1.7 Begreppsdefinitioner 
Definition av begrepp som är genomgående i 

uppsatsen förtydligas för att undvika 

missförstånd samt för att redovisa den betydelse 

som gäller i denna uppsats. 

 

Faktor 
Faktor kan användas synonymt med ämne, 

element och beståndsdel. Faktorn kan vara ett 

substantiv, element eller en osäkerhet. I 

uppsatsen används faktor som en del av en 

helhet, alltså faktorn som element. Överordat 

faktorn är helheten (bab.la, 2014, 

Nationalencyklopedin, 2014). 

Kriterium 
Ett kriterium innebär verktyg eller medel som 

krävs för att uppfylla eller avgöra ett visst villkor. 

Kriterium i uppsatsens sammanhang används 

underordnat faktor, där faktor är det villkor som 

ämnas uppfyllas (bab.la, 2014, 

Nationalencyklopedin, 2014). 

Icke-befintlig miljö 
Befintlig är synonymt med någon som finns, alltså 

existerar.  Ordet Icke är synonymt med inte vilket 

betyder att samskrivningen av icke och befintlig 

att något inte finns. Miljö kan ha flera betydelser 

beroende på sammanhang. Exempelvis natur och 

bakgrund. Definitionen för miljö i denna uppsats 

sträcker sig över flera betydelser; plats, rum, 

område i mening av en fysisk miljö. Icke-befintlig 

miljö betyder således en fysisk miljö som inte 

finns, exempelvis ett planförslag (bab.la [2014-

05-16], Nationalencyklopedin [2014-05-16]).  

Fotgängare 
Fotgängare är den person som transporterar sig 

genom att gå till fots. Innefattar även de personer 

som transporterar sig med hjälp av rullstol, 

rullator eller annat hjälpmedel som inte 

innefattar motordrivet fordon eller cykel, inlines 

samt skateboard. Används synonymt med 

gående/gång (bab.la 2014, Nationalencyklopedin, 

2014). 

Planförslag 
Planförslag förknippas ofta inom fysisk planering 

med detaljplan. En annan betydelse för 

planförslag är det förslag för planering och 

utformning som ligger till grund för en detaljplan. 

Ett sådant planförslag är inte juridiskt bindande 

till skillnad från en detaljplan. Ett planförslag 

innehåller i regel en plankarta av illustrativ 

karaktär samt beskrivning av plankarta i form av 

text (Lantmäteriet, 2014). Ett planförslag 

uppfattas i uppsatsen som en icke-befintlig miljö. 

Gångmiljö 
Ordet miljö har samma betydelse i detta begrepp 

som redovisades för icke-befintlig miljö. 

Gångmiljö är den miljö där tidigare definierade 

fotgängare rör sig. Används synonymt med 

gångtrafik. 

Gångbredd 
Bredd är ett mått på någonting. Mätning sker i 

regel genom enheter för avstånd. Synonymt till 

bredd är tjocklek och vidd. Längd är motsats till 

bredd. I uppsatsen innebär gångbredd gångytans 

bredd (Nationalencyklopedin, 2014).  

Gångbana 
Den del av gata eller annat trafikerad yta som är 

avsedd för endast fotgängare. Gångbanan kan 

vara enkel eller dubbelriktad. Någon typ av fysisk 

utformning används i de flesta fall för att avskilja 

vägbanan (Nationalencyklopedin, 2014). 
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Gångnät 
Synonymt med nät är struktur vilket innebär 

relationer och sammanhang mellan olika delar. 

Exempelvis kommunikation mellan olika 

målpunkter (Nationalencyklopedin, 2014, 

synonymer.se, 2014). I uppsatsen innebär 

gångnät struktur för kommunikation till fot 

mellan målpunkter. Alltså de gångbanor som 

knyter samman områden. 

Gångtrafik 
Trafik innebär förflyttning som sker upprepande 

av personer eller gods. Trafik sker bland annat på 

vägar och utgörs i staden till stor del av 

människor och fordon (Nationalencyklopedin, 

2014). I uppsatsen innebär gångtrafik förflyttning 

av människor som är fotgängare, vilket tidigare 

definierades. 

Gångstråk 
Stråk är synonymt med gata och väg, vilket 

innebär leder mellan olika destinationer och 

områden som möjliggör trafik 

(Nationalencyklopedin, 2014, synonymer.se, 

2014). I uppsatsen innebär gångstråk de leder 

som är avsedda för gång, alltså fotgängare. 

 

1.8 Avgränsning och fokus 
Fokus är transportförutsättningar för den gående 

trafikanten, alltså behandlas endast övriga 

trafikslag i nödvändig grad. Avstånd tas från 

ägandeförhållande samt drift och underhåll. 

Implementering och arbetsprocess för 

fotgängarplaner behandlas inte heller. 

Examensarbetet är oberoende rådande politik 

och särkskilda visioner för den fysiska 

planeringen.  Detta för att är en bra gångmiljö 

alltid en bra gångmiljö oavsett tidsenliga 

målsättningar, vilket bekräftas av liknande 

forskningsresultaten i modern och äldre tid. 

Avgränsning görs även i avseende på material. 

Den litteratur som används är som sagt 

begränsad till metodens urval, vilket redogjordes 

under rubriken ”Källmaterial”. 

1.9 Disposition 
Uppsatsen består av 5 delar: 

 

1, inledning, där ämnet som behandlas med dess 

problemformulering, syfte, frågeställning 

redogörs. I första delen redovisas även vilken 

metod samt forskningsdesign som tillämpas för 

att uppfylla det föreliggande syftet. Källmaterial, 

begreppsdefinitioner och avgränsning anges även 

i denna del. 

 

2, kunskapsöversikt, vilken är delad i tre avsnitt; 

forskning, praktik och utformning samt 

utvärderingsmetoder för (befintliga) miljöer. I 

kunskapsöversikten kan du läsa om flera olika 

perspektiv på planering för gångtrafik, olika ideal 

och en mängd faktorer som anses vara 

betydelsefulla för gångmiljön. Du finner även 

metoder för utvärdering av befintliga miljöer där 

metodernas struktur och faktorer urskiljs. 

Kunskapsöversikten rundas av med syntes där en 

kort sammanfattning av reflektioner av studerat 

material görs. Efterkommande är analys av det 

material som studerats samt resultat av denna. 

 

3, fallstudie, över stadsdelen Pottholmen i 

Karlskrona. Det ges en kort bakgrund till området 

samt redovisning av områdets 

planeringssituation. Därefter redovisas tre 

planförslag som är gjorda på området. Därefter 

finner du syntes, vilken sammanfattar fallstudien 

genom reflektioner av dess innehåll, och analys 

av fallstudien. Här redovisas vilka faktorer som 

är möjliga att läsa i planförslag. Därefter finns 

resultat av analysen. 

 

4, slutsats och diskussion, Här läser du redogörelse 

av de båda analyserna. Det vill säga de som görs i 

del 2 samt i del 3. Huvudsakligen för denna del är 

svar på de aktuella frågeställningarna. Delen 

utgörs även av diskussion och kritik kring 

uppsatsens resultat och metod. Du finner även en 

ett avslutande stycke som knyter ihop uppsatsen 

och ger inspiration till vidare forskning inom 

uppsatsen ämne. 

 

5, referenser, även källor till bilder samt en 

sammanställning av illustrationer och figurer. 
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2 KUNSKAPSÖVERSIKT 

Kunskapsöversikten är uppdelad i tre 

huvuddelar; forskning, praktik och utformning 

samt utvärderingsmetoder för (befintliga) 

miljöer. De olika delarna skapar en bred grund 

för att behandla aktuell problemformulering. Och 

möjliggör analys för vidare delar i uppsatsen. 

 

2.1 Forskning 
Här presenteras aktuell forskning om vilka 

betydelse faktorer för gångtrafiken. 

 

2.1.1  Planera för gående i 

staden 
Att välja hur ens vardag förefaller är upp till var 

man. Människans valmöjlighet är dock begränsad 

av fysisk planering och beroende av människans 

fysiska förmåga för vad som är möjligt, även 

ekonomi, ålder och kön påverkar människans 

möjligheter. Samhällets värderingar kring hälsa 

och miljö har också betydelse för människans 

möjligheter att välja fritt. Exempelvis kör 

majoriteten av fordonstrafikanterna för fort och 

utsätter medtrafikanter och omgivningen för 

risker, vilket påverkar människans sätt att leva 

(Berntsson, 2002:114). Det således konflikt 

mellan människors agerande och förutsättningar 

som ges baserade på demokratiskt fattade beslut. 

Oavsett vad fysisk planering åstadkommer är det 

människan som måste välja vilken typ av stad de 

vill ha samt ta konsekvenserna för detta 

(Berntsson, 2002:311). 

 

Intresset för den promenerande människan har 

likt planering för gångtrafik ökat under senare år. 

Boverket och Trafikverket är framstående i 

vägvisning genom handböcker för planering. 

Publikation Gångbar stad – att skapa nät för 

gående lyfter gång som ett eget trafikslag och 

menar att gång är det vanligaste och naturligaste 

transportsättet (Nilsson, 2013:36). 

 

Gång- och cykeltrafik planeras ofta tillsammans 

där gång blir underordnat. Trafikverket ser detta 

som problematiskt då transportsätten skiljer sig 

nämnvärt i anspråk av yta, hastighet och 

räckvidd (Nilsson, 2013:36). Däremot nämns 

gång i relation till övrigt trafiksystem i meningen 

att dessa måste planeras i sammanhang för att 

skapa ett enhetligt trafiksystem (Marshall, 

2005:200). Svensson menar till skillnad från 

Trafikverket att det finns goda argument för att 

planera gång- och cykeltrafik tillsammans. Ett av 

de argument Svensson tilldrar för integrerad 

gång- och cykeltrafik är att de båda är oskyddade 

trafikanter, vilket innebär risker rörande 

säkerhet men även möjligheter som sociala 

möten och direkta upplevelser av omgivningen 

(Svensson, 2010:213). Gcm – Handbok 

rekommenderar separering av fotgängare och 

cyklister, på grund av att det bidrar till en ökad 

trygghetskänsla. Det uppges i handboken att 

endast 1 % (enligt sjukvårdsstatistiken) att 

fotgängares och cyklisters trafikskador beror på 

kollision dem emellan (Hårdstedt, 2010:55,58). 

 

Dover och Kohl, författare till artikeln The Strip 

Corridor Challenge, kritiserar 

planeringsprofessionen för att ha misslyckats 

med skapandet av en god stadsmiljö för 

fotgängaren i synnerhet i områden mellan 

erkända destinationer. Dover och Kohl är kritiska 

till förbättringsmöjligheterna med tanke på 

kostnader och tidsåtgång. Korridorerna 

domineras oftast av fordonstrafik vilket kräver 

att professionen för trafikplanering är redo att 

förbättra gaturummen till fördel för gångtrafiken 

(Dover och Kohl, 2012:66-73). 
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2.1.2 Faktorer & kriterier för 

gående 
Southworth (2006), tillsammans med Speck 

(2012) är två av flera teoretiker som förespråkar 

walkability vilket på svenska innebär 

”gångvänlighet”. Den grundläggande teorin i 

walkability är faktorer för en gångvänlighet. 

Southworth beskriver den optimala gångmiljön 

som komplex, och menar att det ska krävas 

många besök och mycket tid för att få en total 

uppfattning av gångmiljön. Telford menar att god 

formgivning skapar acceptabel säkerhet, det 

framgår dock inte vad god formgivning är. 

Däremot anges att gång- och cykelstråk bör vara 

barriärfria och överblickbara från. Höga 

byggnader och andra vertikala element intill 

stråket bör däremot inte finnas då det finns en 

risk för klaustrofobikänsla (Telford, 2007:42). 

 

Några av de vanligt förekommande kriterier för 

gångbarhet är bland annat värdiga destinationer 

vilket innebär områden med tätt nät för att öka 

chansen att uträtta ärende på ett litet område 

eller kort sträcka för den gående. Säkra 

gåendemiljöer vilket syftar på både 

trafiksäkerhet och trygghet från våld och 

kriminella handlingar. En annan faktor för 

walkability är attraktiviteten där utformning av 

gaturum, gångstråk och omgivande miljöer är 

inkluderade (Southworth, 2006:19,22, Speck, 

2012:74-76). 

 

Målpunkter och platser/rum längs stråket bör 

vara locka till vistelse, Southworth anger träd och 

annan vegetation som lockande inslag 

(Southworth, 2010:248). Southworth 

sammanfattar en bra fotgängar miljön med sex 

delar; sammankopplat nät, både i lokal och 

regional skala, god relation med andra färdmedel, 

finnmaskigt nät och varierande miljö, i synnerhet 

lokalt, hög säkerhet, kvalitativa gångstråk med 

avseende på bland annat bredd, markmaterial, 

skyltning till destinationer och sevärdheter samt 

utblickar, tillgänglighet och omgivande plaster är 

viktiga (Southworth, 2010:249). Även Speck 

sammanfattar en bra fotgängarmiljö, och menar 

att de viktigaste delarna är destinationer, 

säkerhet, bekvämlighet, attraktivitet och 

intresseväckande element (Speck, 2012:74-75). 

2.1.3 Den gåendes upplevelse 
Ofta är den traditionella rutnätsstaden en 

förebild då den, för fotgängaren, var 

lättorienterad i och med sammankopplade stråk 

och målpunkter och det var för fotgängaren 

möjligt att skymta destinationer på långt håll tack 

vare de raka gatorna, vilket inger in känsla av 

trygghet och säkerhet (Telford, 2007:63-64).  

 

Lindelöw har tolkat litteratur rörande faktorer 

som påverkar den gåendes upplevelse och menar 

att diskrepansen mellan upplevd och reell 

säkerhet kan vara poängterbart stor. En 

trafiksäker miljö kan alltså upplevas osäker och 

vice versa (Lindelöw, 2009:19). En bra 

gångupplevelse enligt forskningsresultat görs på 

sammankopplade gångstråk med 

välkomponerade och frekventa målpunkter. 

Andra viktiga aspekter är genhet, avstånd och 

upplevelse. Här finns meningsskiljaktigheter, en 

del menar att upplevelsen har störst inverkan på 

fotgängarens vilja, och andra menar att genhet 

och avstånd, alltså tidsåtgång, är den viktigaste 

aspekten för den gående (Berntsson, 2002:321, 

Telford, 2007:63-65). Enligt undersökningar 

motsvarar inte alltid det upplevda avståndet det 

reella, då en bra upplevelse gör att avståndet 

känns kortare (Lindelöw, 2009:23). Telford 

bekräftar detta, en gata med mycket trafik 

upplevs otrygg och lång medan en gata med 

stimulerande inslag upplevs trygg och passeras 

utan reflektion på avstånd (Telford, 2007:63,67). 
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2.2 Praktik och utformning 
Här redovisas vägledning och råd för konkret 
utformning av gångtrafik. 
 

2.2.1  Gångplanering i 

praktiken 
Kommunikation och samarbete i planering av 

staden är bristfällig, menar Boverket som föreslår 

att ramar för kommunikation mellan olika 

sektorer ska rivas för att skapa prestigelösa 

samtal och bra samarbete för att optimera 

stadens förutsättningar och fördelaktiga val i den 

fysiska planeringen (Berntsson, 2002:137). 

Boverket föreslår planeringsprocess och 

planeringsdokument som utgångspunkt för 

samtal (Berntsson, 2002:144).  

 
Boverket menar att den svenska planeringen 

brister då bebyggelseplanering och 

trafikplanering sker i olika processer och menar 

att en helhetssyn är nödvändig för att radera den 

negativa relation som finns mellan trafiken och 

staden. Thadani relaterar stadens planering och 

formgivning till olika professioner, vilka skildras 

som experter som tillgodoser speciella behov, 

exempelvis transportmöjlighet. Dessa experter 

bortser från kriterier som ligger utanför deras 

ramar. Detta exemplifieras med 

trafikplaneringens strävan efter rationella 

strukturer som äventyrar hälsa och välmående 

för de personer som bor och verkar i bullriga och 

stökiga miljöer (Thadani, 2012:79-85). Speck 

påstår däremot att flertalet av professionerna 

inom stadsutveckling känner ett ansvar att 

planera hela staden och vara delaktig i samtliga 

processer (Speck, 2012:74-78). 

 

2.2.2 Fysisk utformning för 

fotgängare 
Telford lyfter fysisk utformning som inte bör 

praktiseras samt den som är att föredra. Vid 

plantering av vegetation, främst träd bör detta 

göras omsorgsfullt för att minimera risken att 

träden hänger över den yta fotgängaren tar upp 

på stråket (Telford, 2007:69-70). Vegetationens 

utformning i gångmiljön berörs även i Gcm – 

handboken vilken rekommenderar beskärning i 

både höjd och bredd av vegetation; växtlighet bör 

inte ska sticka ut ovanför gångbanan. Handboken 

anger 2,2 meter som ett riktvärde för fripassage i 

höjdledd (Hårdstedt, 2010:60). Boverket menar 

dock att vegetation och träd är viktigt i 

fotgängarens närmiljö för att möjliggöra skugga 

längs stråk eller i ett område, vilket anses vara en 

stor kvalitet för den gående (Berntsson, 

2002:260). 

 
Telford anger 100 meter som ett maximalt 

avstånd mellan bänkar. Sittmöjligheter ger 

möjlighet till vila och bjuder in till aktivitet längs 

gångstråket vilket bör göras på gångstråkets 

attraktiva och lugna delar, i anslutning till 

mötespunkter, backar eller på viloplan (Telford, 

2007:69-70, Hårdstedt, 2010:58). Telford och 

Gcm – handboken anger 2 meter som en minimal 

bredd på gångbanan och menar att större 

volymer fotgängare, barn rörelsehindrade och 

grupper kräver bredare gångyta(Telford, 

2007:68, Hårdstedt, 2010:57). 

 
Gångstråkets material, det vill säga 

markbeläggningen, är också en viktig aspekt i den 

fysiska utformningen. Inte minst i avseende att 

minimera risk för olyckor. 80 % av fallolyckor 

som sker utomhus i Sverige beror på 

markbeläggningens kvalitet (Lindelöw, 2009:19). 

Bernhof och Carsten har studerat gång och 

cykelvanor beroende på kön och ålder och 

därigenom dragit slutsatsen att alla fotgängare, 

dock särskilt äldre, är i behov av ett jämt 

underlag för att undvika risken att trilla omkull. 

Markbeläggningen är till fördel även hårdgjord 

och halkfri och fri från hinder För 

rörelsehindrade, främst rullstolsbundna, är även 

gångstråkets lutning avgörande för gångtrafiken. 

En maximal lutning på 1:40 – 1:50, alternativt 

viloplan rekommenderas i ”Gcm – handboken 

(Berntsson, 2002:322, Bernhof och Carsten, 

2008:93, Lindelöw, 2009:22, Hårdstedt, 

2010:59). 

 

Det har även visat sig vara viktigt, för 

fotgängaren, med underhåll av gångstråket. 

Exempelvis upplever fotgängare att undermålig 

snöröjning är problematiskt (Lindelöw, 2009:22, 

Hårdstedt, 2010:59). Bristande 

dagvattenhantering är ett problem för 

fotgängaren då vattensamlingar utgör ett hinder 
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för den gående (Telford, 2008:70). 

Dagvattenhantering kan med fördel integreras i 

gatumiljön på attraktiva sätt. Cyklisters beteende 

upplevs också, av en del fotgängare, som en 

riskfaktor på delade gång- och cykelbanor 

(Lindelöw, 2009:22, Stahre, 2004:40). 

 

Den fysiska utformningen består till viss del av 

möblering, såsom bänkar, skyltar och soptunnor. 

Gcm – handboken framhåller att möblering inte 

får hindra den gående. Om gångbanan är 4 meter 

bred rekommenderas möbleringszon. 

Möbleringszonen bör till fördel för synskadade 

och rörelsehindrade inte placeras intill husvägg 

eftersom denna ofta används för orientering 

(Hårdstedt, 2010:58). 

 
Det är väsentligt att lyfta omgivningens påverkan 

på själva gångområdet för att påvisa att det inte 

endast är det avgränsade gångområdet som 

berör fotgängarens upplevelse. Det är för 

utveckling av gång och cykel nödvändigt att se på 

möjligheter för andra transportmedel. Finns det 

till exempel mycket parkeringsplatser vid 

destinationen har människor en tendens att välja 

bilen istället gång (Berntsson, 2002:45). Fysisk 

utformning ger inte bara fotgängaren möjlighet 

till aktivitet eller bidrar till bekvämlighet utan 

kan även ha en vägledande effekt. Telford menar 

att plantering, bänkar och markmaterial kan 

guida fotgängaren till målpunkter eller leda hen 

genom ett motionsspår, Bernhof och Carsten 

bekräftar behovet av vägledande element. 

Bernhof och Carsten menar att det är viktigt att 

inreda gaturummet på ett sätt som vägleder 

fotgängaren (Bernhof och Carsten, 2008:93, 

Telford, 2007:122). Förutom i gångstråkets 

direkta närhet finns det även förslag på 

utformning i angränsande områden som kan 

bidra till ökat gående och bättre upplevelse för 

den gående. Telford menar att kvalitativa 

stadsbilder som vackra siluetter, trädgårdar, 

planteringar och intressant arkitektur är bra 

element för den gåendes upplevelse (Telford, 

2007:63). 
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2.3 Utvärdering av 

(befintliga)miljöer
Här redovisas metoder för utvärdering av 
befintliga miljöer. 
 

Det finns särskilda metoder för trafiknätsanalyser 

med fokus på trafiksäkerhet och framkomlighet, 

Boverket är däremot skeptisk till användningen av 

dessa och menar att de endast bör tillämpas som 

ett planeringsunderlag av flera i skapandet av 

trafikstrukturer. Förutom trafiknätsanalyser 

menar Boverket att stadens identitet, struktur, 

gestalt bör analyseras för att blottlägga särskilda 

kvaliteter och problem (Berntsson, 2002:320-

321). Metoder som analyserar gaturum och 

staden i sin helhet är bland annat Kevin Lynch 

analysmodell och habitabilitetsindex. Båda dessa 

verktyg är ämnade att tillämpa på befintliga 

miljöer och stadsrum (Atkins, 2014, Lynch 1960).  

 

2.3.1 Kevin Lynchs stadsanalys 
Utifrån intervjuer med amerikanska medborgare 

och deras tolkningar av staden i form av mentala 

kartor har Lynch utvecklat en analysmetod som 

beskriver en stads karaktär, genom att betrakta 

upplevelserna i den. Utifrån tolkning av de 

mentala kartorna utarbetade Lynch fem 

grundelement som präglar den strukturella 

analysmetoden; stråk, gränser, enhetliga områden, 

knutpunkter och landmärken. Stadsanalysen 

möjliggör följaktligen kartläggning av människors 

upplevelser i den existerande staden. Läsbarheten 

är den viktigaste visuella kvaliteten i stadsbilden. 

För att möjliggöra en sammanhängande bild av 

staden måste elementen förenas till ett mönster. 

Lynch har i sin forskning påvisat att variation av 

elementen som staden byggs upp av har en 

stimulerande effekt på människan, på så sätt att 

de möjliggör mentala kartor som stärker den 

visuella bilden av staden. Visuella bilder möjliggör 

orienterbarhet vilket bidrar till trygghetskänsla 

(Lynch, 1960).  

Stråk 
Stråk är det tydligaste och viktigaste elementet i 

staden. De övriga elementen är beroende av 

stråket och knyter an till det. Bilden av staden 

eller området byggs för de flesta människor upp 

längs ett stråk och det är också längs ett stråk som 

majoriteten av människorna upplever staden. 

Exempel: bilväg och gångstråk. 

Knutpunkt 
Knutpunkt präglas av byten mellan färdmedel 

eller färdriktning. Detta element består ofta av 

olika typer av stråk och har ofta relation till övriga 

element. Exempelvis: torg och gatukorsning. 

Enhetliga områden 
Områden med enhetlig karaktär i form av funktion 

eller formgivning. Karaktäristiskt för enhetliga 

områden är att de uppfattas som en helhet och 

människan känner lätt att hen är i eller utanför 

området. Exempel: bostadskvarter och 

byggnadsstil. 

Gräns 
Linjära element som inte är ett stråk anses i 

Lynchs modell vara en gräns och kan 

sammanlänka två områden eller dela upp dem. 

Gräns är ett särskilt viktigt element för att det 

visar var områden slutar eller börjar. Exempel: 

grönska och bebyggelse. 

Landmärke 
Ett element som är särskilt utmärkande i ett 

område är ett landmärke. Landmärket, som är 

externt alltså inte möjligt att träda in i, kan 

uppfattas som en referenspunkt och urskiljs från 

flera håll och på långt avstånd, vilket underlättar 

orientering. Exempel: monumental byggnad och 

skylt (Lynch, 1960). 
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2.3.2 Habitabilitetsindex 
Habitabilitetsindex är en metod för att mäta 

attraktiviteten i ett gaturum. Ursprungligen 

kommer metoden från Spanien och har utvecklats 

av Malmö stad tillsammans med 

ingenjörsföretaget Atkins. En utstående fördel 

med habitabilitetsindex är värdering av 

gångutrymme och tillgänglighet för gående vilka 

behandlas under aspekten rörelse. Verktyget 

utesluter forskarens egen perception, dock kan 

det vara problematiskt att mäta kvalitativa värden 

med en kvantitativ metod. Upplevda värden kan 

förloras (Atkins, 2014:4,6).  

 

Habitabilitetsindex bygger på ett antal mätbara 

värden, som är visuellt närvarande, alltså fysiska 

element i gaturummet. Rörelse, attraktivitet, miljö 

och närhet är de aspekter som värderas. Varje 

aspekt bedöms genom ett antal faktorer på en 

skala 1 - 5 med hjälp av olika kriterier och 

riktlinjer för hur bedömning bör ske. (Atkins, 

2014:5). Med tanke på att de faktorer som berörs i 

aspekten miljö inte omfattas i detta 

examensarbete kommer aspekten inte 

presenteras vidare.  

Rörelse 
Faktorerna gångutrymme, tillgänglighet för 

fotgängare samt trygghet bedöms under aspekten 

rörelse. Gångutrymmet bedöms genom beräkning 

av hur stor procentandel av det totala utrymmet 

som är avsedd för gångtrafik (Atkins, 2014:9). 

Faktorn tillgänglighet för fotgängare syftar till 

tillgänglighet för samtliga alla. De kriterier som 

bedöms är gångbanans bredd vilken bör vara 2,5 

meter eller mer, taktila stråk och ledstänger vid 

trappor, jämn och plan markbeläggning, 

vilomöjligheter samt om det i området finns 

hinder som kan stoppa eller avleda fotgängaren 

(Atkins, 2014:10). Den enskilda rörelsefriheten 

anses kunna påverkas av fysiska element i 

gaturummet och bedöms av faktorn trygghet. De 

kriterier som anses vara väsentliga att bedöma är 

om det finns belysning, god överblickbarhet, 

avsaknad av långa och slutna fasader samt om 

blandade funktioner finns i området (Atkins, 

2014:11). 

Attraktivitet 
Användbarheten av ett gaturum påverkar dess 

livfullhet. Många möjliga funktioner och 

aktiviteter knutna till gatans funktion för 

transport, rörelse och passage anses vara positivt. 

Kriterier som bedömer användbarhet är 

möjligheten att gå, sitta, leka, äta, cykelparkering, 

och busshållsplats (Atkins, 2014:13). Enligt 

habitabilitetsindex beror gaturummets 

attraktivitet på närliggande verksamheters 

dragningskraft. Industri, lagerlokal, skola, kontor 

och avsaknad på verksamhet anses vara negativt. 

Detaljhandel, restaurang och café, anses positivt 

(Atkins, 2014:14). Träd, buskar, planetringar, 

fasadgrönska samt gräsbelagda ytor är de 

kriterium som bedöms för faktorn grönska. 

Grönska bidrar enligt indexet till god fysisk och 

psykisk hälsa hos människan (Atkins, 201 4:15).  

Närhet 
För faktorn närhet är hållbara transporter, 

kommersiellt utbud samt kommersiell service 

samt kultur- och fritidsutbud de faktorer som 

bedöms. För hållbara transporter bedöms antalet 

trafiknät i gaturummet; gångnät, cykelnät, bussnät 

och tågnät. Ett högt antal anses binda samman 

staden socialt. Bilnät bedöms inte med motivet att 

minskad bilanvändning bidrar till hållbartresande, 

medan nät för hållbara trafikslag har potential att 

skapa en attraktiv och hållbar stad (Atkins, 

2014:21). Kommersiellt utbud bedöms av i antalet 

verksamheter, högt antal är positivt. Ett högt 

utbud underlättar vardagen för människan och 

har även påverka stadens attraktivitet då ett högt 

antal verksamheter uppskattas. ATG, bank, hotell, 

livsmedelsbutik och kiosk är exempel på 

kommersiellt utbud (Atkins, 2014:22). Faktorn 

kommersiell service samt kultur- och fritidsutbud 

bedöms och beroende på antal verksamheter. Ett 

högt antal uppges underlätta vardagslivet för 

människan samt attrahera människan till att 

vistas i gaturummet. Exempel på verksamheter är 

vårdcentral, gym, biograf, lekplatser, kyrka och 

post (Atkins, 2014:23). 
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2.4 Syntes 
Forskning pekar på att olika kombinationer av 

kriterier och faktorer skapar den ultimata 

gångmiljön samt att det finns flera olika sätt för 

planeringsprofessionen att ta sig an 

gångplanering. Samtlig litteratur tyder på 

användning av ett system baserat på faktorer och 

kriterier, där ett antal kriterier skapar 

betydelsefulla faktorer för gångmiljön. Exempelvis 

kopplas kriterierna synliga destinationer och raka 

gator till faktorn orienterbarhet. Genomgående i 

samtliga delar av kunskapsöversikten kan denna 

struktur urskiljas, vilket skapar likhet i 

källmaterialet. Däremot finns det stora olikheter i 

hantering av faktorer och kriterier. Det 

representeras olika sätt att mäta, värdera och 

kategorisera kriterier samt vilka faktorer som är 

vitala. 

 

De meningsskiljaktigheter i forskningen gällande 

vilka kriterier som påverkar vilken faktor 

försvårar analys och sammanfattning av konkreta 

faktorer. I och med att det i forskning 

representeras många olika perspektiv på 

planering för gångtrafik och sätt att bedöma 

faktorer och kriterier är det legitimt att bryta ned 

faktorerna. Detta för att istället se på vilka 

kriterier som är betydelsefulla för gångmiljön, inte 

vad som påverkar vad. För uppsatsens syfte är det 

mindre viktigt att kategorisera kriterier i olika 

faktorer och av större vikt att urskilja separata 

kriterier med betydelse för gångmiljön. Dock görs 

en tematisering för att underlätta läsning av den 

mängd kriterier som urskiljs 

 

Således kommer de kriterier som urskiljs i 

kommande analys vara konkreta i den mening att 

endast ja eller nej är möjligt som svar. Alltså, 

antingen är kriteriet uppfylld eller inte. Det ges 

inte möjlighet till värdering likt 

habitabilitetsindex.  

 

2.5 Analys 
Syftet med denna analys är att klargöra vilka 

faktorer som är betydelsefulla för gångtrafiken. 

Analysen resulterar i en figur för att konkretisera 

de faktorer som kunnat urskiljas. Under varje 

tema redovisas de kriterier som urskiljs i 

analysen med den siffra som representera 

kriteriet. Som tidigare nämnt är kriterierna 

konkreta för att undvika värdering och 

nyanserade svar. Analysen ämnar besvara 

uppsatsen första frågeställning: 

 

1. Vilka kriterier lyfts fram som 

betydelsefulla för gångmiljö i forskning, 

råd får gångtrafikplanering och 

utvärderingsmetoder? 
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Trafikstruktur och tillgänglighet
Tillgänglighet innebär att gångstråket är 

sammanlänkat med övriga trafikslag, det vill säga 

att gång- och cykelnät är sammanlänkat. Det är 

även av stor vikt att olika gångnät är 

sammankopplade. Rörande trafikstruktur och 

tillgänglighet är kriterierna finmaskigt gångnät 

och koppling mellan destinationer frekventa. Även 

att gångnätet erbjuder flera vägval till 

destinationer. Att destinationer angränsar till 

gångstråk är betydelsefullt för att gångstråket 

likväl som destinationer ska vara för att vara 

lättåtkomliga och attraktiva.  (Atkins, 2014:9,10, 

Lynch, 1960, Southworth, 2010:249). Dessa 

kriterier bidrar förutom till tillgänglighet till 

helhetskänsla i trafikstrukturen, vilket även bidrar 

till en känsla av trygghet för den oskyddade 

trafikanten samt rörelse i och genom stråket eller 

gaturummet 

 

Att separering av trafikslag är en rekommendation 

i forskning och i vägledning för den fysiska 

planeringen. Gångbana bör vara separerad från 

fordon samt cykel. Med tanke på att 

sammankoppling av nät innebär att bytespunkter 

för olika trafikslag med delade ytor inte kan 

frånkommas. (Atkins, 2014:21Lynch, 1960, 

Marshall, 2005:200, Nilsson, 2013:36, Hårdstedt, 

2010:55,58, Berntsson, 2002:3,45,114, 

Southworth, 2005:19,22, Southworth, 2010:249, 

Speck, 2012:74-76, Telford, 2007:64, Lindelöw, 

2009:23). Sammankoppling av nät förutsätter att 

samtliga trafikslag planeras i helhet. Det är alltså 

inte bara planeringsprofessionen som bidrar till 

en sammankopplad trafikstruktur utan en fråga av 

högre karaktär. Därför anser jag att planering av 

trafikstruktur och formgivning av platser där 

trafikslagen möts bör göras under dialog mellan 

professionerna, vilket även forskning uppmanar 

 

 

 

1. Gångnätet är finmaskigt 

2. Olika gångnät är sammankopplade 

3. Gångbana är separerad från cykel 

4. Gångbana är separerad från fordon 

5. Gång- och cykelnät är sammanlänkat  

6. Koppling finns mellan destinationer 

7. Destinationer angränsar till gångstråk 

8. Flera vägval till destinationer finns 

  

Figur 1: kriteriehjulet 
tema trafikstruktur & 
tillgänglighet 
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Möblering och vegetation 

Möbleringszon anses vara för att skapa struktur 

och läsbarhet. Möbleringszoner bör placeras på 

motstående sida husfasaden då synskadade tar 

hjälp av husfasader för orientering. I 

möbleringszon bör bänkar med minst 100 meter 

avstånd intervall finnas (Atkins, 2014:11,13, 

Hårdstedt, 2010:58, Telford, 2007:122). Med 

tanke på att all möblering i gångutrymmet 

rekommenderas ske i en möbleringszon bör 

gångytan där möblering behövs vara 4 meter eller 

bredare. 

 

Vegetation har vägledande effekt och förespråkas, 

organiserade planeringar, gräsbelagda ytor, träd, 

fasadgrönska och trädgårdar. Särskilt viktigt för 

träd är att de inte hänger ut över gångbanan 

(Atkins, 2014:15, Berntsson, 2002:260, Hårdstedt, 

2010:60, Telford, 2007:69-70, Southworth, 

2010:248). 

 

 

9. Trädgårdar finns 

10. Träd finns 

11. Plantering finns 

12. Fasadgrönska finns 

13. Träd hänger ej ut över gångbana 

14. Gräsbelagda ytor finns 

15. Bänkar finns (minst 100 m intervall) 

16. Det finns möbleringszon 

Figur 2: kriteriehjulet 
tema möblering & 
vegetation 
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Gångutrymmets egenskaper och 

säkerhet
Gångutrymmet bör utformas efter användare 

krav på gaturummet. Det finns olika sätt att mäta 

gångutrymmet på, procentandel och bredd i 

meter är de alternativ som presenteras i 

forskningen. 2 meter är minsta bredd som anges. 

Som mål för gaturummet anges prioritering av 

gångtrafik (Atkins, 2014:9,10, Hårdstedt, 

2010:57, Telford, 2007:68, Southworth, 

2010:249).  

 

Markens material påverkar användarvänligheten 

av gångutrymmet. Jämt, hårdgjort, hinderfritt och 

halkfritt är egenskaper som rekommenderas. 

Marken eller dess direkta närhet bör tillåta 

infiltration av dagvatten vilket undviker 

vattensamlingar (Bernhof och Carsten, 2008:93, 

Hårdstedt, 2010:59, Stahre, 2004:40, Telford, 

2007:42, Lindelöw, 2009:19,22, Southworth, 

2010:249).   

 

Långa husfasader samt höga vertikala element 

bör undvikas då klaustrofobikänsla kan uppstå. 

Övergångar är en annan viktig aspekt för 

säkerhet och trygghet. Belysning anses också öka 

trygghetskänslan (Atkins, 2014:11, Bernhof och 

Carsten, 2008:93, Telford, 2007:42,63, Speck, 

2012:74-75, Lindelöw, 2009:19,22). Att tolka 

utifrån de åtgärder som föreslås för säkerhet har 

är syftet att inbringa säkerhetskänsla. Med tanke 

på att säkerhet är något som upplevs är faktorn 

dynamisk och beror på varje användare och 

situation. Däremot finns det en del åtgärder i den 

fysiska miljön vilka har bevisad effekt på 

säkerhet vilket talar för att utvärdering av 

säkerhet är möjlig. 

 
17. Belysning finns 

18. Gångtrafik prioriteras i gaturummet 

19. Markbeläggningen hårdgjord 

20. Marken är jämn (utan gropar) 

21. Markbeläggningen tillåter infiltration av 

dagvatten 

22. Markbeläggning är halkfri 

23. Det saknas långa husfasader 

24. Det saknat höga vertikala element 

25. Övergångar är säkra 

26. Gångbredd minst 2 m 

 

  

Figur 3: kriteriehjulet 
tema 
gångutrymmets 
egenskaper & skötsel 
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Destination 

Viktigt för faktorn destination är täta målpunkter 

med olika funktioner och kvaliteter. God relation 

mellan destinationer kan även ha positiv effekt 

områdesuppfattningen, vilket förutser att 

trafikstrukturen och stadens funktioner planeras 

i en integrerad process.  

 

Det anges i forskning att utbudet av 

verksamheter, service och andra målpunkter bör 

vara högt och variera i funktion och kvalitet. Med 

tanke på att destinationer rekommenderas vara 

täta och utgöras av målpunkter som besöks i 

vardagen. Även utbudet för aktivitet bör vara 

högt. Samtliga gångstråk, i synnerhet de som 

löper genom områden som knyter an till 

målpunkter bör vara anknutna till cykel- och 

bilparkering (Atkins, 2014:13, Lynch, 1960, 

Berntsson, 2002:321, Dover och Kohl, 2012:66-

70, Svensson, 2008:220-225,38, Southworth, 

2005:19,22, Southworth, 2010:249, Speck, 

2012:74-75, Telford, 2007:63-65).  

 

 

 

27. Gångnät anknutet till cykelparkering 

28. Gångnät anknutet till anslutande 

bilparkering 

29. Destinationernas kvalitet varierar 

30. Destinationernas funktion varierar 

31. Serviceutbudet är högt 

32. Aktivitetsutbudet är högt 

33. Destinationer är täta 

 

Figur 4: kriteriehjulet 
tema destination 
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Orientering och användbarhet 
Skyltning till destinationer och sevärdheter anses 

ha vägledande effekt. För att underlätta 

orientering kan landmärken utses som 

referensobjekt. Landmärket ska vara synligt från 

flera håll och på långt avstånd. Om gångbanan har 

kuperad terräng eller lutar är det nödvändigt 

med viloplan.  (Atkins, 2014:11, Lynch, 1960, 

Bernhof och Carsten, 2008:93, Southworth, 

2010:249, Telford, 2007:122, Telford, 2007:64, 

Pikora et al: 22:1695).  

 

Rekommendationen hinderfria husfasader ges för 

synskadades orientering då de tar hjälp av 

fasadens sträckning för orientering anses 

överblickbara områden vara fördelaktiga, likt 

raga gator som möjliggöt synliga destinationer.  

Hög valbarhet förespråkas i användning av 

gaturummet där funktioner som gå, sitta, leka, 

byta trafikslag och motionera är möjligt (Atkins, 

2014:13,23, Southworth, 2010:249, Speck, 

2012:74-75).  

 

Användbarhet som faktor behandlas i forskning 
och i Habitabilitetsindex modellen. De övriga 
kriterierna cykla, parkera cykel och äta 
representeras i forskning dock under faktorerna 
valmöjlighet och attraktivitet. Ytterligare ett 
kriterium under användbarhet är gångbredd 
som tillåter stora volymer/grupper fotgängare 
(Atkins, 2014:10,13, Hårdstedt, 2010:58, 
Telford, 2007:69-70, Lynch, 1960). Vegetation 
kan vara en källa till skugga vilket är en kvalitet i 
gångmiljön(Atkins, 2014:15, Berntsson, 
2002:260, Hårdstedt, 2010:60, Telford, 2007:69-
70, Southworth, 2010:248). 

 
34. Skyltning till sevärdheter finns 

35. Skyltning till destinationer finns 

36. Landmärken finns i området 

37. Gator/gångstråk är raka 

38. Husfasader är fria från möblering och 

hinder 

39. Destinationer kan ses från flera håll  

40. Destinationer kan ses på långt håll 

41. Det finns ledstänger vid trappa 

42. Det finns taktila stråk 

43. Viloplan finns vid backar 

44. Det finns överblickbara områden 

45. Det är möjligt att gå 

46. Det är möjligt att sitta 

47. Det är möjligt att leka 

48. Det är möjligt att motionera 

49. Gångbredd tillåter stora volymer/grupper 

fotgängare 

 

  
Figur 3: kriteriehjulet  
tema gångutrymmets 
egenskaper och säkerhet 
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Attraktivitet och omgivning 
Den mest genomgående faktorn är attraktivitet, 

vilken beskrivs vara den faktorn som ytterst 

påverkar människans uppfattning av en 

gångmiljö. Gångmiljöns attraktivitet anses vara 

styrd av samtliga ovanstående faktorer då de 

skapar ett helhetsintryck för gångtrafiken. 

Majoriteten av forskning och 

utvärderingsmetoder värderar gaturummet i den 

totala upplevelsen av gångmiljön (Lynch, 1960, 

Southworth, 2010:248-249).  

 
Förutom den faktiska gångmiljön anses 

helhetsintrycket och omgivning vara avgörande 

för fotgängarens upplevelse. Enhetliga områden 

förespråkas av Lynch som menar att det kapar 

läsbarhet. Gångrummets omgivning bör vara 

varierande med inslag av växtlighet, arkitektur 

och utblickar längs gångstråket.  

 

Tillgängligheten i området bör vara hög i 

avseende på kommunikationsmöjligheter och 

destinationer. Tåg- samt busstation förespråkas i 

området. Även gångnätet som är knutet till 

vardags destinationer; butik, service, bostäder och 

arbetsplatser. Här kan önskade och oönskade 

verksamheter ifrågasättas; Industriverksamhet 

och skola är verksamheter som anses vara 

oönskade på grund av att de är oattraktiva. Dock 

är detta destinationer som besöks i vardagen av 

vuxna och barn. Detaljhandel och möjligheter att 

äta anses bidra vara inslag i området. 

 

Gångmiljö är till fördel komplex och varierande. 

Linjära element som delar upp eller knyter ihop 

områden anses också ha en betydande roll för 

helhetsintrycket. Även Lynch anser att helheten i 

en stad eller ett område är avgörande för 

människans upplevelse, Lynchs stadsanalys 

bygger som känt på tolkning av reella upplevelser 

i stadens helhet. (Atkins, 2014:14, Lynch, 1960, 

Southworth, 2010:247,249, Speck, 2012:74-75, 

Telford, 2007:63,67, Lindelöw, 2009:23).  

 

 

 
50. Gångmiljön är komplex 

51. Miljön är varierande 

52. Det finns utblickar 

53. Det finns enhetliga områden 

54. Linjära element knyter samman områden 

55. Linjära element delar upp områden 

56. Tågstation finns i området 

57. Busstation finns i området 

58. Gångnät knutet till butiker 

59. Gångnät knutet till service 

60. Gångnätet är knutet till bostäder 

61. Gångnätet är knutet till arbetsplatser 

62. Det finns ej lagerlokal 

63. Det finns ej skola 

64. Det finns ej industriverksamhet 

65. Detaljhandel finns i området 

66. Det är möjligt att äta i området

Figur 6: kriteriehjulet tema 
attraktivitet & omgivning 
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2.5.1 Resultat 
Analys av kunskapsöversikten har 

genererat ett kriteriehjul som inrymmer 

kriterier vilka gynnar gångtrafiken och 

fotgängarens miljö. Hjulet och dess teman 

symboliserar den helhet av gångmiljön 

som skildras av kunskapsöversiktens 

material. Kriterierna är av antingen eller 

karaktär, det vill säga att de kan vara 

uppfyllda eller inte uppfyllda.  

Analysen och dess resultat är baserat på 

forskning, utvärderingsmetoder och 

planerings- och utformningspraxis.  

1. Gångnätet är finmaskigt 

2. Olika gångnät är sammankopplade 
3. Gångbana är separerad från cykel 
4. Gångbana är separerad från fordon 
5. Gång- och cykelnät är sammanlänkat  
6. Koppling finns mellan destinationer 
7. Destinationer angränsar till gångstråk 
8. Flera vägval till destinationer finns 

 
9. Trädgårdar finns 
10. Träd finns 
11. Plantering finns 
12. Fasadgrönska finns 
13. Träd hänger ej ut över gångbana 
14. Gräsbelagda ytor finns 
15. Bänkar finns (minst 100 m intervall) 
16. Det finns möbleringszon 

 
17. Belysning finns 
18. Gångtrafik prioriteras i gaturummet 
19. Markbeläggningen hårdgjord 
20. Marken är jämn (utan gropar) 
21. Markbeläggningen tillåter infiltration 

av dagvatten 
22. Markbeläggning är halkfri 
23. Det saknas långa husfasader 
24. Det saknat höga vertikala element 
25. Övergångar är säkra 
26. Gångbredd minst 2 m 

 
27. Gångnät anknutet till cykelparkering 
28. Gångnät anknutet till anslutande 

bilparkering 
29. Destinationernas kvalitet varierar 
30. Destinationernas funktion varierar 
31. Serviceutbudet är högt 
32. Aktivitetsutbudet är högt 
33. Destinationer är täta 

34. Skyltning till sevärdheter finns 
35. Skyltning till destinationer finns 
36. Landmärken finns i området 
37. Gator/gångstråk är raka 
38. Husfasader är fria från möblering och 

hinder 
39. Destinationer kan ses från flera håll  
40. Destinationer kan ses på långt håll 
41. Det finns ledstänger vid trappa 
42. Det finns taktila stråk 
43. Viloplan finns vid backar 
44. Det finns överblickbara områden 
45. Det är möjligt att gå 
46. Det är möjligt att sitta 
47. Det är möjligt att leka 
48. Det är möjligt att motionera 
49. Gångbredd tillåter stora 

volymer/grupper fotgängare 
 

50. Gångmiljön är komplex 
51. Miljön är varierande 
52. Det finns utblickar 
53. Det finns enhetliga områden 
54. Linjära element knyter samman 

områden 
55. Linjära element delar upp områden 
56. Tågstation finns i området 
57. Busstation finns i området 
58. Gångnät knutet till butiker 
59. Gångnät knutet till service 
60. Gångnätet är knutet till bostäder 
61. Gångnätet är knutet till arbetsplatser 
62. Det finns ej lagerlokal 
63. Det finns ej skola 
64. Det finns ej industriverksamhet 
65. Detaljhandel finns i området 
66. Det är möjligt att äta i området 

Figur 7: kriteriehjulet 
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3 FALLSTUDIE

Fallstudie är relevant för vidare analys av 

faktorer som är möjliga att utläsa i ett 

planförslag. Fallstudien består av tre planförslag 

för Pottholmen, i Karlskrona kommuns centrum.  

Karlskrona är relevant som fallstudie för att 

kommunen aktivt arbetar med att förbättra 

stadsmiljön för fotgängaren. Vidare följer 

presentation av planeringssituationen över 

stadsdelen Pottholmen samt presentation av de 

tre planförslagen. 

 

3.1 Bakgrund 
Karlskrona är en av de kommuner som arbetat 

aktivt med att skapa en stad fördelaktig för 

fotgängare. Kommunen har planer och visioner 

för stadsdelen Pottholmen som ligger på Trossös 

nordliga del (se illustration 1). Området anses 

vara så det ligger nära stadens centrum, 

verksamheter och service, bostäder och i direkt 

kontakt med vatten.   

 

Entré till Karlskronas centrum görs via 

Österleden som dominerar Pottholmen. 

Österleden är en barriär för fotgängare och 

förfular stadsbilden samt försvårar användning 

av vattenområdet och skeppsbrokajen. Särskilt 

för Pottholmen är även tågstation och kungsplan 

med dess busstation.  

 

Etablering av en ny stadsdel på Pottholmen 

syftar, förutom att skapa en attraktiv entré, att 

utveckla en grön havsnära stadsdel, koppling 

mellan ytterstad och innerstad, ge möjligheter för 

möte och socialt liv och även en 

kommunikationspunkt (Karlskrona kommun, 

2012:1-2).  

Illustration 2: Pottholmen. Röd linje är avgränsning 

Illustration 1: Trossö. Rött område är Pottholmen 
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3.2 Planeringssituation 
Pottholmen har ett aktuellt område i den fysiska 

planeringen i Karlskrona under en längre tid, 

likaså viljan att planera för fotgängare i staden. 

Pottholmen har behandlas i de sammanhang som 

redovisas i illustration 3. De som är relevanta för 

denna uppsats är Strategi Karlskrona samt 

Planförslag Pottholmen. Övriga nedslag 

(Översiktsplan 2030, Gestaltningsprogram, 

Program för detaljplan, gestaltningsprogram 

reviderat, detaljplan samt Pottholmen etapp 1 

sammanfattning) kommer inte vidröras eftersom 

de utkommit efter planförslagen, vilket är motiv 

för att de inte kunnat påverka dessa, vilka 

fallstudien studeras.  

 

Följaktligen kommer Strategi Karlskrona (2007), 

som behandlar hela Trossös möjligheter och 

förutsättningar att bli skapa ett centrum på 

fotgängarens villkor presenteras. Därefter 

presenteras de tre planförslag vilka behandlar 

Pottholmen.  

3.2.1 Strategi Karlskrona 
I rapporten Strategi Karlskrona beskrivs hur 

Karlskronas centrala del, Trossö, kan utvecklas 

till en stadsdel på fotgängarens villkor. De 

handfasta principer och rekommendationer som 

återfinns i Strategi Karlskrona är inte relevanta i 

fallstudien som är avgränsad till Pottholmen. Det 

är dock relevant att göra en redogörelse för ökad 

förståelse för planeringssituationen. Enligt 

rapporten kan gång bidra till hållbar utveckling, 

god hälsa samt positiva effekter för ekonomi och 

kulturliv. I strategin redovisas stadens nuläge där 

kulturutbud, möjlighet till aktivitet och 

evenemangscykler berörs. Även möjliga 

utvecklingsprinciper gällande utformning och 

funktion redovisas (Gehl Architects, 2007:8,10-

33). Rapporten framhäver att utformning är en 

viktig aspekt för den visuella kvaliteten. Därför 

rekommenderas markmaterial av intressant 

karaktär, Mönstrad markbeläggning ges som 

exempel. Möblering i gaturummet 

rekommenderas bestå av intressanta och 

attraktiva objekt. Det anges dock inte vad detta 

innebär (Gehl Architects, 2007:8,26). 

 

Strategi Karlskrona pekar ut Pottholmen som en 

viktig plats med tanke på kollektivtrafikens 

närhet i stadsdelen men även för att det genom 

Pottholmen sträcker sig viktiga 

fotgängarförbindelser mellan stadens norra och 

södra delar, men också till platser vid och längs 

vattnet. Inom Pottholmen och i dess direkta 

närhet finns hållplatser för kollektivtrafik, tåg 

och buss, vilket skapar förutsättningar för en bra 

trafikknutpunkt med korta avstånd till närmsta 

hållplats (Gehl Architects, 2007:10,12,22). 

Illustration 3: Tidslinje över Pottholmens planeringssituation 
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3.2.2 Planförslag Pottholmen 
Fojab, Tengbom och White är de arkitektföretag 

som gjort planförslag för stadsdelen Pottholmen. 

Planförslagen är bidrag i en arkitekturtävling för 

området. Karlskrona kommun önskar att 

Pottholmen blir en attraktiv och naturlig del av 

staden med väl fungerande trafik för bil, tåg och 

buss. Centralt i området ska det finnas en World 

Trade Center kontorsbyggnad samt 

stadsbibliotek.  

 

World Trade Center, WTC, syftar till att 

internationella affärsrelationer där grundstenen 

är en plattform för ekonomisk utveckling som 

kan skapas genom exempelvis konkreta 

affärsuppdrag och workshops. För Karlskrona 

och Pottholmen är målsättningen med WTC 

skapande av mervärde och helhet i området. I 

Byggnaden ska bland annat kontor, utställnings- 

och konferensanläggning av hög standard finnas 

för att en naturlig mötesplats för organisationer 

och företag ska skapas. Verksamheter ska drivas 

från kontor i Växjö, Kalmar och Karlskorna 

genom en organisation 

(Stadsbyggnadsförvaltningen, 2014, WTC, 2014).  

 

Karlskrona kommun anlitade tre konsulterande 

arkitektkontor, Fojab, Tengbom och White, för att 

göra ett planförslag för området Pottholmen. De 

riktlinjer kommunen gav var följande. En 

tilltalande entré ska skapas till staden. Stadsdelen 

ska vara funktionsblandad, det ska finnas ett 

stationsområde för kollektiva färdmedel. 

Stadsdelens strategiska läge för kommunikation 

ska tas tillvara. 

 

 I de stadsrum som bildas ska stora trafikvolymer 

rymmas utan att de dominerar 

trafikfunktionerna. Vattenkontakten ska 

uppmuntras, kopplingar till centrum ska 

förbättras. Klimatpåverkan ska minska i och med 

omvandling av stadsdelen, miljöanpassat 

byggande och hållbar utveckling ska integreras 

och social hållbarhet ska främjas. Planförslaget 

ska visa hur omvandlig kan ske i etapper och 

planförslaget ska vara ekonomiskt genomförbart 

(Stadsbyggnadsförvaltningen, 2014). Vidare 

presenteras de tre planförslagen. 
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Fojab Arkitekter 
Fojabs förslag (2009)  är uppdelat i olika 

områden: Stadsbyggnad, stadens entré, 

stationsområdet och World Trade Center. I 

förslaget framgår det att Karlskrona bygger på en 

rutnätsplan vilken bör tas tillvara (Fojab, 

2009:1).  

 

Fojab föreslår ett axialt stråk mellan 

Hoglandspark och det nya WTC genom kungsplan 

där det finns offentliga platser med olika karaktär 

och innehåll, detta går att se på bild 3. Främst 

från Norra Kungsgatan och vidare norrut. De 

aktivitetstäta stråken har potential att knyta 

samman ny bebyggelse med befintlig (Fojab, 

2009:1). Det resecentrum som föreslås av Fojab 

är en tydlig knutpunkt för samtliga trafikslag där 

WTC är en fond och synbar från flera håll. Denna 

knutpunkt finns illustrerad på bild 1 (Fojab, 

2009:3). Verksamheter föreslås vara blandade 

med bland annat bostäder, handel, kontor och 

kultur, i byggnader på maximalt 4 våningar 

Parkering för bil föreslås finnas inom respektive 

kvarter. Tänktbar miljö för ett sådant kvarter kan 

ses i bild 2 (Fojab, 2009:1).  

 

Fojab föreslår att Österleden tillsammans med 

järnvägen ska vara ett monumentalt stråk med 

esplanadkaraktär och kategoriseras som 

stadsgata, trafikstrukturen kan läsas i bild 5. 

Esplanaden kantas i förslaget med 

bostadsbebyggelse och lokaler för kommersiell 

verksamhet, samtliga användningar av hus och 

kvarter finns i bild 6. Entré till staden görs via den 

föreslagna stadsgatan där föreslås flera 

sekvenser utblickar över vattnet föreslås. 

Vegetation är i Fojabs förslag en stor del av 

området längs Skeppsbrokajen (Fojab, 2009:2). 

På kajerna föreslås uppförande av kajbebyggelse 

och anläggning av attraktiva ytor ämnade för 

gång och cykel. Borgmästarekajen föreslås bli 

bredare och flyttas ytterligare väster ut för att 

möjliggöra nya rum längs kajen. Viktigt för 

kajbebyggelsen är att det tillåts utblickar, det vill 

säga mellanrum i bebyggelsen, vilket är möjligt 

att studera i bild 3 (Fojab, 2009:1).  

 

Förutom beskrivande text redovisar finns det i 

plankartan plantering av trädrader, skiftande 

markbeläggning, trädgårdar och bryggor med 

båtplatser redovisat. Även verksamheter som 

inte presenteras i text redovisas på plan, 

däribland kallbadhus och saluhall (Fojab, 

2009:1). 

  

Bild 2: Karlskrona kommun 

 

Bild 1: Karlskrona kommun 
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Bild 3: Karlskrona kommun 

 

Bild 4: Karlskrona kommun 

 
Bild 5: Karlskrona kommun 

 



 
 

Tengbom 
Tengbom inleder sitt förslag med nulägesanalys; 

Pottholmen består av mycket outnyttjad mark 

vilket försvårar stadsliv, överdimensionerade 

gator orsakar barriärer, Pottholmen är en 

ovärdig entré till Trossö, strand och kaj är 

bristfällig, stadskopplingen är dålig samt ett 

system för kollektivtrafiken är komplicerat. 

Pottholmen i och med förslaget blir en ny 

stadsdel med 500 bostäder samt arbeten, handel, 

torg, service och platser för aktivitet. 

Trafikstrukturen blir integrerad och knyter an 

ytter- och innerstad (Tengbom, 2009:1,2). 

Tengbom har i sitt förslag särskilda illustrationer 

för in- och utblickar, bebyggelsens funktioner, 

möjligheter till aktivitet, grönstruktur och vatten, 

parkering, trafik samt gång- och cykelstråk 

(Tengbom, 2009). Se bild 9 samt 10 för 

illustrationer över gång- och cykelstråk samt 

grönstruktur och vatten. 

 

Tengbom beskriver situationsplanen som 

halvöppen kvartersstad, traditionell innerstad 

och öppna modernistiska planformer. Anläggning 

av strandpromenad görs i anknytning till 

skeppsbrokajen. Den bilfria strandpromenaden 

föreslås innehålla bryggor, paviljonger, 

restauranger, samt attraktiva motionsspår. 

Solljus och utblickar är kvaliteter som Tengbom 

önskar uppfylla. Österleden görs om till stadsgata 

med trädrader och trottoar för gående. En samlad 

bild av plan för området fås av bild 8. Trottoaren 

föreslås vara minst 4 meter inklusive möblering. 

Hastigheten förslås vara begränsad till 50km/h 

samt 30km/h i mest befolkade områden. 

Parkering ske inom bostadsområden, i 

parkeringsgarage i anslutning till WTC samt 

verksamheter. Även parkering i markplan för 

besökande till bostäder, kontor och handel 

(Tengbom, 2009:3,7,14). 

 

Axeln mellan Hoglandspark och föreslagen 

stadsgatan ska tydliggöras genom trygga 

passager för gång och cykel, samt verksamheter 

löpande längst gångstråk. Gång och cykel föreslås 

vara sammanlänkade i samtliga väderstreck och 

kompletteras med cykelparkering vid 

resecentrum och gångstråk. Torg föreslås vara 

belagd med hårdgjord mark och överblickbart för 

att underlätta orientering till resecentrum och 

verksamheter (Tengbom, 2009:13-14,16).  

 

Borgmästarekajen i väst och Skeppsbrokajen i öst 

knyts samman genom ett stråk med vegetation. 

Maximerad attraktivitet och vistelse i offentliga 

rum uppnås med vattenspeglar och fontäner. 

Skeppsbrokajen är illustrerad i bild 6 (Tengbom, 

2009:7,10). Bebyggelsen begränsas till 4 

våningar, med undantag för WTC och högre 

punkthus som syftar till att symbolisera stadens 

entréer. Verksamheterna är blandade med flera 

nya inslag av rekreation och kultur, bland annat 

bibliotek och badbrygga (Tengbom, 2009:9-10). 

WTC är lokaliserat i anknytning till ett nytt 

resecentrum vilket är bilfritt och knyts an till 

passager för gående. Kring resecentrum föreslås 

handel med butiker bottenplan. WTC och dess 

torg är illustrerat i bild 7 (Tengbom, 2009:2,5-6).

Bild 6: Karlskrona kommun 

 

Bild 7: Karlskrona kommun 
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Bild 8: Karlskrona kommun 

 

Bild 10: Karlskrona kommun 

 
Bild 9: Karlskrona kommun 

 



 
 

White 
White presenterar sitt förslag genom teman på 

utformning av Pottholmen; Social, ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet, stadsliv, karaktär och 

genomförande. White gör en redovisning av 

Pottholmens relation till övriga Trossö. Den 

rutnätsplan vilken Trossö är baserad på föreslås 

tillämpas även på Pottholmen. De kvaliteter som 

finns i området idag föreslås tas tillvara genom 

att skapa offentliga platser och rum vid vattnet, 

vilket möjliggör vindstilla områden och 

intressanta rumsupplevelser (White, 2009:2-3,8). 

Plankartan för förslaget utgörs av bild 13.   

 

Österleden föreslås bli stadsgata. Breddning av 

tvärgator föreslås för att skapa platser längs 

gatan (White, 2009:9). Gång- och cykeltrafiken 

prioriteras i Whites förslag genom att 

fordonshastigheten begränsas till 30km/h i 

områden där människor rör sig i gaturummet. 

Även genom tydliga övergångar och strategiskt 

placerade cykelparkeringar. I anslutning till gång 

och cykel finns i regel gröna stråk och platser, se 

bild 15 (White, 2009:12). Anläggning av 

strandpark föreslås i anslutning till vattnet i öst, 

Skeppsbrokajen. I detta område föreslås även 5 

kvarter med bostäder och verksamheter i 

byggnader på 4-5 våningar. Viss bebyggelse 

föreslås vara väl tilltagen i höjd för att de ska vara 

möjliga att se från långt håll, likt fondbyggnader, 

Fondbyggnader och dess riktningar illustreras på 

bild 14. Även Borgmästarekajen föreslås breddas 

för ökad vistelse och rörelse, se bild 12 (White, 

2009:9,10-11). 

 

White föreslår att tågstationen ska vara ett 

anpassat resecentrum där alla människor har 

tillgänglighet, rörelsehindrad, som synskadad 

eller yngre, området skildras på bild 11. Stationen 

är i förslaget öppen mot tre riktningar. Sittplatser 

erbjuds i solen och stationstorget erbjuder god 

översikt. Marken föreslås vara stenbelagd i det 

annars gröna stadsrummet. I stationsområdet 

föreslås butiker och service inhysas.  WTC som 

placeras strategiskt för att vara väl synlig (White, 

2009:12).

Bild 11: Karlskrona kommun 

 

Bild 12: Karlskrona kommun 

 



 
 

  

Bild 13: Karlskrona kommun 

 

Bild 14: Karlskrona kommun 

 
Bild 15: Karlskrona kommun 
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3.3 Syntes
Med tanke på att planförslagen är ett 

beställningsarbete av Karlskrona kommun är 

samtliga planförslag grundade på de riktlinjer och 

krav kommunen inledningsvis ställde. 

Planförslagen har således en hel del likheter. 

Däremot finns det även en del skillnader, inte minst 

i redovisningsteknik vilket påverkar läsbarhet av 

planförslagen. I synnerhet läsning av särskilda 

faktorer. De olika planförslagen är som tidigare 

nämnt är bidrag i en arkitekturtävling för 

stadsdelen Pottholmen. Karlskrona kommun utsåg 

Whites förslag som mest genomförbara bidrag 

(Karlskrona kommun, [2014-05-09]). Hänsyn till 

detta tas dock inte i denna uppsats då det är 

oväsentligt för dess syfte och frågeställningar. 

 
Fallstudien tyder på att stadsrummet kvaliteter och 

funktioners funktioner är viktiga 

redovisningspunkter för planförslag. Illustrationer 

är en annan viktig del i redovisning av planförslag, 

vilket blir tydligt i och med de visionsbilder som hör 

till planförslagen som skildrar ett tänkt resultat. Det 

görs i planförslagen inga hänvisningar till 

referenser eller informationskällor vilket ger ett 

intryck av att förslagen för stadsdelen endast 

bygger på kommunens önskningar och vad 

arkitektkontoret anser bra. 

3.4 Analys 
Analys av kunskapsöversikter mynnade ut i ett hjul 

av kriterier som alla är betydelsefulla för 

gångmiljön. Vilket innebär att förslagen bör belysa 

samtliga för att en optimal gångmiljö i och med 

planförslaget kan skapas. Det är dock inte självklart 

att samtliga faktorer återfinns i planförslag. Därför 

görs en analys av det empiriska materialet, alltså 

gjord fallstudie, med kriteriehjulet som bas.  

 

För beskrivning av de siffror som redovisas 

hänvisas detta till analys i avsnitt 2 

(kunskapsöversikt). De faktorer som kan urskiljas i 

kunskapsöversikten är baserade på faktorer som 

kan bedömas i en reell miljö. Således är utmaningen 

i denna analys att urskilja vilka faktorer som är 

relevanta för icke-befintliga miljöer, alltså 

planförslag.  

 

Läsning av planförslag görs del genom tolkning av 

plankarta, men även genom den beskrivande text 

som tillhör. Samtliga planförslag är som 

redogjordes i fallstudien baserade på de riktlinjer 

som gav av Karlskrona kommun. Det är inte en 

självklarhet att samtliga 66 konkreta faktorer är 

relevanta för utvärdering av planförslag, därför 

analyseras planförslagen utifrån de konkreta 

faktorer som redovisats. Figuren används löpande 

och kriteriernas nummer används i texten för att 

förtydliga vilka faktorer som utskiljs respektive inte 

urskiljs i planförslagen. Kriterier som anses vara 

läsbara i planförslag markeras (xx) och kriterier 

som inte är läsbara markeras (xx). 
 

Analysen ämnar besvara uppsatsen andra 

frågeställning: 

 
2. Vilka kriterier för gångmiljö är möjliga 

att läsa i planförslag? 
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Trafikstruktur och tillgänglighet 
Det går i samtliga planförslag (Fojab, 2009, 

Tengbom, 2009, White, 2009), trafikstrukturens 

uppbyggnad. Dels i beskrivande text men även 

möjligt att i plankartorna se trafikstrukturens är 

uppbyggnad genom planförslagens färgschema; 

grå eller vit vanligtvis används för fordonstrafik 

och mönster, grönt eller brun används för ytor 

för fotgängare, det är således möjligt att i 

planförslag urskilja om gångbana är separerad 

från fordon (4). 

 

I Tengboms förslag (2009) illustreras stråk för 

gång och cykel på en särskild illustration, vilket 

möjliggör att urskilja om gångbana är separerad 

från cykel (3), om gångnätet är finmaskigt (1), 

samt om gång- och cykelnät är sammanlänkat 

(5). Det är däremot inte möjligt att i plankartan 

bedöma om olika gångnät är sammankopplade 

då plankartorna inte visar omkringliggande 

gångnät, utan endast det som är aktuellt för den 

specifika platsen (2). 

 

I och med Tengboms redovisningsteknik där 

flera olika funktioner och kvaliteter inom 

området visas är det möjligt att bedöma i 

planförslaget om koppling finns mellan 

Destinationer (6), detta kriterium är till viss del 

även möjlig att läsa i ett planförslag. I samtliga 

förslag uppges byggnaders funktioner, alltså 

vilken typ av destination det är, exempelvis 

saluhall och WTC. Detta i kombination av 

illustrering av vägar möjliggöra att bedöma om 

koppling finns mellan destinationer. Det är på 

detta sätt även möjligt att urskilja om flera 

vägval till destinationer finns (8). 

 

1. Gångnätet är finmaskigt 

2. Olika gångnät är sammankopplade 

3. Gångbana är separerad från cykel 

4. Gångbana är separerad från fordon 

5. Gång- och cykelnät är sammanlänkat  

6. Koppling finns mellan destinationer 

7. Destinationer angränsar till gångstråk 

8. Flera vägval till destinationer finns 

Figur 8: kriteriehjulet tema 
trafikstruktur & tillgänglighet, 
relevanta kriterier för 
utvärdering av planförslag  
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Möblering och vegetation 
Vegetation och gröna inslag syns i samtliga 

planförslags illustrationer (Fojab, 2009, 

Tengbom, 2009, White, 2009), vilket gör det 

möjligt att lätt läsa om trädgård (9), träd (10), 

plantering (11) och gräsytor (14)  finns. Det anses 

inte gå att bedöma om träd hänger ut över 

gångbana då inga mått eller trädslag anges (13). 

Fasadgrönska är en faktor som inte nämns i något 

av planförslagen och är heller inte möjlig att se i 

plankartorna (12). 

 
Möbleringszon eller bänkar nämns inte över 

huvud taget i någon av planförslagens 

textbeskrivningar. Det är heller inte möjligt att i 

plankartorna urskilja bänkar, dock finns bänkar i 

visionsbilder för Tengboms (2009) förslag. Dock 

ges inga uppgifter om deras placering, därför är 

bänkar på ett intervall av 100 m inte möjligt att 

läsa i planförslag (15). Det är däremot möjligt att 

urskilja om det finns möbleringszon (16) eller 

inte. I förslagen placeras vegetation i 

möbleringszonen.

 

 

 

9. Trädgårdar finns 

10. Träd finns 

11. Plantering finns 

12. Fasadgrönska finns 

13. Träd hänger ej ut över gångbana 

14. Gräsbelagda ytor finns 

15. Bänkar finns (minst 100 m intervall) 

16. Det finns möbleringszon

 

  

Figur 9: kriteriehjulet tema 
möblering och vegetation, 
relevanta kriterier för 
utvärdering av planförslag  
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Gångutrymmets egenskaper och 

säkerhet 
Markens egenskaper har enligt de konkreta 

faktorerna stor betydelse för gångtrafiken. I 

förslagen anges att markbeläggningen är 

hårdgjord (19), kriteriet är alltså möjlig att läsa i 

planförslag. Annan markbeläggning som föreslås 

är stenbeläggning (White, 2009). Det är oklart om 

denna markbeläggning tillåter infiltration av 

dagvatten (21) vilket är en av de konkreta 

faktorerna. Det är även oklart om marken är jämn 

(20) samt om markbeläggningen är halkfri (22). 

 
White (2009) föreslår breddning av gator för att 

möjliggöra rumsbildande till fördel för 

fotgängare vilket tyder på att gångtrafiken 

prioriteras. Tengbom samt White föreslår att 

fordonshastighet bör anpassas efter fotgängares 

närhet vilket likt breddning av gator tyder på att 

kriteriet gångtrafiken prioriteras (12) är möjlig 

att utvärdera i planförslag.  

 

White föreslår att övergångar ska vara tydliga, 

förslaget anger dock inte om det innebär att 

övergångar är säkra. Faktorn säkerhet är, som 

tidigare redogjorts, vag då säkerhetsåtgärder 

syftar till att uppnå trygghetskänsla, vilket är 

ytterst individuellt från person till person. Trots 

att Tengbom (2009) föreslår trygga övergångar 

bedöms kriteriet övergångar är säkra (25) som 

icke-möjlig att se i planförslag.  

 

Belysning (17) nämns inte i planförslagen. Om 

gångbredd är minst 2 m (26) bedöms möjligt att 

läsa i planförslag. Tengbom (2009) lyfter särskilt 

att gångytan längs bilväg ska vara minst 4 meter. 

Detta är dock ingen självklarhet att kriteriet 

uppfylls inom hela området.  

Om det saknas långa husfasader (23) är möjligt 

att se i dels i plankartan, men också att döma från 

textbeskrivningen där Tengbom (2009), Fojab 

(2009) och White (2009) föreslår täta utblickar 

vilket begränsar förekomsten av långa fasader. 

Om det saknas höga vertikala element (24) är inte 

möjligt att läsa i ett planförslag då höjd för 

byggnader inte anges. 

 

17. Belysning finns 

18. Gångtrafik prioriteras i gaturummet 

19. Markbeläggningen hårdgjord 

20. Marken är jämn (utan gropar) 

21. Markbeläggningen tillåter infiltration 

av dagvatten 

22. Markbeläggning är halkfri 

23. Det saknas långa husfasader 

24. Det saknat höga vertikala element 

25. Övergångar är säkra 

26. Gångbredd minst 2 m 

 

  

Figur 9: kriteriehjulet tema  
möblering & vegetation, relevanta 
kriterier för utvärdering av planförslag Figur 10: kriteriehjulet tema gångutrymmets 

egenskaper & säkerhet, relevanta kriterier för 
utvärdering av planförslag 
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Destination 
Tengbom (2009) har separata illustrationer för 
både bilparkering och gångstråk, vilket 
möjliggör att läsa om gångnät ansluter till 
bilparkering (28). Det anges i övriga förslag att 
parkering sker i anslutning till destinationer, 
detta innebär inte att parkeringen ansluter till 
gångnätet. Om gångnät ansluter till 
cykelparkering (27) anges endast i Tengboms 
(2009) förslag för Pottholmen och bedöms vara 
möjligt att läsa i planförslag. 
 
Det föreslås av Tengbom att verksamheter ska 
vara löpande, White (2009) föreslår att kvarter 
ska innehålla varierande funktioner och 
verksamheter och Fojab (2009) föreslår att 
destinationer ska vara frekventa. Detta kan 
innebära att destinationer är täta (33), att 
destinationernas kvalitet varierar (29) samt att 
service utbudet är högt (31). Dessa kriterier 
anses dock inte vara möjliga att bedöma i 
planförslag då fysisk planering inte kan styra 
näringslivet, utan endast skapa förutsättningar. 
Om destinationernas funktion varierar (30) 
bedöms dock vara möjligt att läsa i ett 
planförslag då typ av verksamhet eller funktion 
anges och regleras med fysisk planering. 

 
27. Gångnät anknutet till cykelparkering 

28. Gångnät anknutet till anslutande 

bilparkering 

29. Destinationernas kvalitet varierar 

30. Destinationernas funktion varierar 

31. Serviceutbudet är högt 

32. Aktivitetsutbudet är högt 

33. Destinationer är täta 

  

Figur 11: kriteriehjulet tema destination, 
relevanta kriterier för utvärdering av 
planförslag 
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Orientering och användbarhet  
White (2009) föreslår likt Fojab (2009) ett axialt 

stråk mellan olika destinationer. Detta innebär 

att gator/gångstråk är raka (37). Även 

rutnätsmönster och synliga destinationer tyder 

på att gator är raka. Detta innebär även att 

kriterierna destinationer kan ses från långt håll 

(40) och destinationerna kan ses från flera håll 

(39) är läsbart i planförslag. 

 

Om skyltning till sevärdheter finns (34) och 

skyltning till destinationer finns (35) anses inte 

vara möjligt att läsa i planförslag då det inte 

nämns i planförslagen och är av hög 

detaljeringsgrad. Byggnaden WTC framstår 

tillsammans med ett antal andra byggnader i 

samtliga förslag vara högre än övriga byggnader 

för att symbolisera en plats, alltså, landmärken 

finns i området (36). Det finns överblickbara 

områden (44) i Tengboms (2009) förslag på 

Pottholmen. Det är även möjligt att i förslagens 

plankartor och visionsbilder få uppfattning om 

områden är överblickbara eller inte. 

 
Enligt de konkreta faktorerna ska det i 

gångmiljön finnas viloplan vid backar (43) och 

ledstänger vid trappa (41). Ingen av dessa 

kriterier representeras i planförslagen. Och 

bedöms med tanke på dess detaljeringsgrad inte 

möjliga att läsa i planförslag. Om det finns taktila 

stråk (42) anges inte heller i planförslagen. Dock 

anger White (2009) att stadsdelen ska vara 

tillgänglig för alla människor oavsett eventuella 

begränsningar. Vilket innebär att viloplan, 

ledstänger och taktila stråk är möjliga inslag i 

miljön, kriterierna är alltså möjliga att läsa i 

planförslag.  

 

Som tidigare nämnts kan inte fysisk planering 

styra över näringslivet, inte heller över 

människors handlande. Det är alltså inte möjligt 

att i ett planförslag tyda om husfasader är fria 

från möblering och hinder (38). Även om det 

föresås möbleringszon för fast möblering såsom 

vegetation och bänkar finns det en risk att 

butiker och andra verksamheter anordnar 

exempelvis ställ för varor eller uteservering längs 

husfasaden. 

 

Samtliga planförslag nämner gå, sitta, leka och 

motionera som kvaliteter i deras förslag . Det är 

alltså möjligt att i ett planförslag tyd om det är 

möjligt att gå (45), om det är möjligt att sitta (46), 

om det är möjligt att leka (47) och om det är 

möjligt att motionera (48). Dessa kriterier anses 

även vara möjliga att läsa i de visionsbilder som 

redovisas tillsammans med planförslagen där 

dessa aktiviteter är möjliga att uppfatta.  Det 

svårt att bedöma om gångbredd tillåter stora 

volymer/grupper fotgängare (49). Kriteriet är 

även svårt att läsa i ett planförslag omfattning av 

”stora volymer/grupper” varierar kraftigt 

beroende på vilken typ av plats det är. 

Motionssträckor kräver inte samma utrymme 

som en shoppinggata. 

 

34. Skyltning till sevärdheter finns 
35. Skyltning till destinationer finns 
36. Landmärken finns i området 
37. Gator/gångstråk är raka 
38. Husfasader är fria från möblering och 

hinder 
39. Destinationer kan ses från flera håll  
40. Destinationer kan ses på långt håll 
41. Det finns ledstänger vid trappa 
42. Det finns taktila stråk 
43. Viloplan finns vid backar 
44. Det finns överblickbara områden 
45. Det är möjligt att gå 
46. Det är möjligt att sitta 
47. Det är möjligt att leka 
48. Det är möjligt att motionera 
49. Gångbredd tillåter stora 

volymer/grupper fotgängare 

Figur 12: kriteriehjulet tema 
orientering & användbarhet 
relevanta kriterier för utvärdering 
av planförslag 
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Attraktivitet och omgivning 
Kriterierna för attraktivitet och omgivning gäller 
för hela stadsdelen, det vill säga att kriterierna 
bör påverka hela området. Kriterierna tågstation 
finns i området (56) och busstation finns i 
området (57). Är tydliga i studerade planförslag 
då kollektivtrafiken är en stor del av stadsdelens 
ombyggnad. 
 
Likt föregående teman nämnt är det möjligt att i 
plankarta urskilja flera kriterier. De för detta 
tema aktuella kriterier är det finns enhetliga 
områden (53), linjära element knyter samman 
områden (54) , linjära element delar upp 
områden (55). Kriteriet det finns utblickar (52) är 
möjligt att läsa dels i plankarta och övriga 
illustrationer, men också möjligt att läsa i 
planförslagens textbeskrivning. 
 
Tengbom (2009) samt White (2009) beskriver 
den stadsdel som bildas av deras förslag som 
intressant och spännande. Detta kan tolkas som 
att gångmiljön är komplex och gångmiljön är 
varierande. Detta är dock något som upplevs av 
människan och är individuellt, det är alltså inte 
möjligt att i ett planförslag se om gångmiljön är 
komplex (50) och om gångmiljön är varierande 
(51). 
 
Det anges i förslagen att funktioner ska vara 
blandade och anslutet till fordonsfria området, 
detta innebär att det är möjligt att i planförslag 
läsa om gångnät är knutet till butiker (58), 
gångnät knutet till service (59), gångnät knutet 
till bostäder (60) och om gångnät är knutet till 
arbetsplatser (61).  
 
Kriterierna det finns ej lagerlokal (62), det finns 
ej skola (63) och det finns ej industriverksamhet 
(64). Anses inte vara möjliga att läsa i ett 
planförslag som begränsas till den särskilda 
platsen. Då dessa kriterier innebär om 
verksamheterna är möjliga att se från området. 
Kriterierna detaljhandel finns i området (65) och 
det är möjligt att äta i området (66). Är inte 
möjliga att urskilja av ett planförslag. Trots att 
det i planförslag föreslås står det inte i den 
fysiska planeringens makt att styra över 
näringslivet, vilket i regel tillhandahåller handel 
och platser att äta på. 

 
50. Gångmiljön är komplex 

51. Miljön är varierande 

52. Det finns utblickar 

53. Det finns enhetliga områden 

54. Linjära element knyter samman 

områden 

55. Linjära element delar upp områden 

56. Tågstation finns i området 

57. Busstation finns i området 

58. Gångnät knutet till butiker 

59. Gångnät knutet till service 

60. Gångnätet är knutet till bostäder 

61. Gångnätet är knutet till arbetsplatser 

62. Det finns ej lagerlokal 

63. Det finns ej skola 

64. Det finns ej industriverksamhet 

65. Detaljhandel finns i området 

66. Det är möjligt att äta i området

 

  

Figur 13: kriteriehjulet tema attraktivitet och 
omgivning, relevanta kriterier för utvärdering av 
planförslag 
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3.4.1 Resultat 
Analys av fallstudien baserat på tidigare 

konkretiserade kriterier visar att samtliga 

kriterier som anses ha betydelse för gångtrafiken 

och för fotgängarens miljö inte är möjliga att 

urskilja i planförslag.  

Ifyllda tårtbitar betyder att kriteriet är möjligt att 

läsa i planförslag. Dessa kriterier skrivs i svart 

text i listan nedan. Analysen och dess resultat är 

baserat på det kriteriehjul som skapades i analys 

av kunskapsöversikten 

 

 

 

 

 

1. Gångnätet är finmaskigt 

2. Olika gångnät är sammankopplade 
3. Gångbana är separerad från cykel 
4. Gångbana är separerad från fordon 
5. Gång- och cykelnät är sammanlänkat  
6. Koppling finns mellan destinationer 
7. Destinationer angränsar till gångstråk 
8. Flera vägval till destinationer finns 

 
9. Trädgårdar finns 
10. Träd finns 
11. Plantering finns 
12. Fasadgrönska finns 
13. Träd hänger ej ut över gångbana 
14. Gräsbelagda ytor finns 
15. Bänkar finns (minst 100 m intervall) 
16. Det finns möbleringszon 

 
17. Belysning finns 
18. Gångtrafik prioriteras i gaturummet 
19. Markbeläggningen hårdgjord 
20. Marken är jämn (utan gropar) 
21. Markbeläggningen tillåter infiltration 

av dagvatten 
22. Markbeläggning är halkfri 
23. Det saknas långa husfasader 
24. Det saknat höga vertikala element 
25. Övergångar är säkra 
26. Gångbredd minst 2 m 

 

27. Gångnät anknutet till cykelparkering 

28. Gångnät anknutet till anslutande 

bilparkering 

29. Destinationernas kvalitet varierar 

30. Destinationernas funktion varierar 

31. Serviceutbudet är högt 

32. Aktivitetsutbudet är högt 

33. Destinationer är täta 

34. Skyltning till sevärdheter finns 
35. Skyltning till destinationer finns 
36. Landmärken finns i området 
37. Gator/gångstråk är raka 
38. Husfasader är fria från möblering och 

hinder 
39. Destinationer kan ses från flera håll  
40. Destinationer kan ses på långt håll 
41. Det finns ledstänger vid trappa 
42. Det finns taktila stråk 
43. Viloplan finns vid backar 
44. Det finns överblickbara områden 
45. Det är möjligt att gå 
46. Det är möjligt att sitta 
47. Det är möjligt att leka 
48. Det är möjligt att motionera 
49. Gångbredd tillåter stora 

volymer/grupper fotgängare 
50. Gångmiljön är komplex 
51. Miljön är varierande 
52. Det finns utblickar 
53. Det finns enhetliga områden 
54. Linjära element knyter samman 

områden 
55. Linjära element delar upp områden 
56. Tågstation finns i området 
57. Busstation finns i området 
58. Gångnät knutet till butiker 
59. Gångnät knutet till service 
60. Gångnätet är knutet till bostäder 
61. Gångnätet är knutet till arbetsplatser 
62. Det finns ej lagerlokal 
63. Det finns ej skola 
64. Det finns ej industriverksamhet 
65. Detaljhandel finns i området 
66. Det är möjligt att äta i området 

  

Figur 14: kriteriehjulet, 
relevanta kriterier för 
utvärdering av planförslag 
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4  SLUTSATS &  
DISKUSSION 

 
Denna del avser att besvara uppsatsens 

frågeställningar. Vilka belysts i föregående 

analyser och repeteras här. Till slutsatsen hör även 

anknytning till uppsatsens syfte: syftet med detta 

examensarbete är att undersöka huruvida 

gångmiljön kan kvalitetssäkras i planförslag genom 

utvärdering av kriterier. Därav förs en 

reflekterande diskussion kring uppsatsen i sin 

helhet. Vidare kritiseras uppsatsens resultat, val av 

fall för fallstudien, det vill säga typ av område och 

vilka brister och styrkor detta har gett uppsatsen. 

Samt kritik mot källmaterialet. 

 

4.1 Svar på frågeställningar 
Analys av kunskapsöversikten har genererat 66 

kriterier kategoriserade i 6 tema. Figur 7 visar 

samtliga kriterier och teman. Således, figur 7 och 

tillhörande kriterielista (oavsett färg) besvarar 

uppsatsens första frågeställning: 

 

1. Vilka kriterier lyfts fram som 

betydelsefulla för gångmiljö i forskning, 

råd får gångtrafikplanering och 

utvärderingsmetoder? 

 
Ram för analys av fallstudien är kriteriehjulet från 

analys av kunskapsöversikten, figur 7. Analysen 

resulterade i 42 kriterier som bedöms vara 

relevanta att utvärdera i planförslag. Dessa faktorer 

redovisas i svart text i kriterielistan samt av ifyllda 

tårtbitar i figur 14. Figuren besvarar uppsatsens 

andra frågeställning: 

 
2. Vilka kriterier för gångmiljö är 

möjliga att läsa i planförslag? 

Det tas inte ställning till om något kriterium är mer 

betydelsefullt än något annat utan presenteras utan 

inbördes ordning. En del kriterier finns 

presenterade under flera teman i föregående analys 

men återfinns i figuren bara inom ett tema. Detta 

urval görs utan värdering av kriterier utan baseras 

endast på för vilket tema kriteriet är mest frekvent. 

De kriterier som redovisas är inte möjliga att 

värdera likt utvärderingsmetoden i 

habitabilitetsindex. Detta för att undvika 

nyanserade svar. Således är faktorerna av den 

karaktären att de uppfylls eller inte uppfylls. Allstå 

möjliga att svara med ja respektive nej. Figurens 

cirkelform och dess delar symboliserar den helhet 

som är möjlig att skapa i gatumiljön i och med de 

kriterier som redovisas.  
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Kriterielista
1. Gångnätet är finmaskigt 

2. Olika gångnät är sammankopplade 
3. Gångbana är separerad från cykel 
4. Gångbana är separerad från fordon 
5. Gång- och cykelnät är sammanlänkat  
6. Koppling finns mellan destinationer 
7. Destinationer angränsar till gångstråk 
8. Flera vägval till destinationer finns 

 
9. Trädgårdar finns 
10. Träd finns 
11. Plantering finns 
12. Fasadgrönska finns 
13. Träd hänger ej ut över gångbana 
14. Gräsbelagda ytor finns 
15. Bänkar finns (minst 100 m intervall) 
16. Det finns möbleringszon 

 
17. Belysning finns 
18. Gångtrafik prioriteras i gaturummet 
19. Markbeläggningen hårdgjord 
20. Marken är jämn (utan gropar) 
21. Markbeläggningen tillåter infiltration av 

dagvatten 
22. Markbeläggning är halkfri 
23. Det saknas långa husfasader 
24. Det saknat höga vertikala element 
25. Övergångar är säkra 
26. Gångbredd minst 2 m 

 

27. Gångnät anknutet till cykelparkering 

28. Gångnät anknutet till anslutande bilparkering 

29. Destinationernas kvalitet varierar 

30. Destinationernas funktion varierar 

31. Serviceutbudet är högt 

32. Aktivitetsutbudet är högt 

33. Destinationer är täta 

 
34. Skyltning till sevärdheter finns 
35. Skyltning till destinationer finns 
36. Landmärken finns i området 
37. Gator/gångstråk är raka 
38. Husfasader är fria från möblering och hinder 
39. Destinationer kan ses från flera håll  
40. Destinationer kan ses på långt håll 
41. Det finns ledstänger vid trappa 
42. Det finns taktila stråk 
43. Viloplan finns vid backar 
44. Det finns överblickbara områden 
45. Det är möjligt att gå 
46. Det är möjligt att sitta 
47. Det är möjligt att leka 
48. Det är möjligt att motionera 
49. Gångbredd tillåter stora volymer/grupper 

fotgängare 
 

 
50. Gångmiljön är komplex 
51. Miljön är varierande 
52. Det finns utblickar 
53. Det finns enhetliga områden 
54. Linjära element knyter samman områden 
55. Linjära element delar upp områden 
56. Tågstation finns i området 
57. Busstation finns i området 
58. Gångnät knutet till butiker 
59. Gångnät knutet till service 
60. Gångnätet är knutet till bostäder 
61. Gångnätet är knutet till arbetsplatser 
62. Det finns ej lagerlokal 
63. Det finns ej skola 
64. Det finns ej industriverksamhet 
65. Detaljhandel finns i området 
66. Det är möjligt att äta i området 

Figur 14: kriteriehjulet, relevanta 
kriterier för utvärdering av 
planförslag 

Figur 7: kriteriehjulet 

Figur 14: kriteriehjulet, 
relevanta kriterier för 
utvärdering av planförslag 

Figur 14: kriteriehjulet, 
relevanta kriterier för 
utvärdering av planförslag 
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4.2 Reflektioner 
Analys påvisar att de faktorer och kriterier vilka 

är möjliga att utvärdera härstammar från olika 

uppfattningar på planering och på vad som anses 

vara bra gångtrafik. Exempelvis görs 

säkerhetsåtgärder för att skapa upplevelse av 

trygghet. Likaså kriterierna under temat 

attraktivitet och omgivning syftar till att skapa en 

bra helhetsupplevelse. Jag tolkar således, utifrån 

analys av kunskapsöversikten, att den 

måluppfyllelse som planering av gångtrafik bör 

präglas av är fotgängarens totala upplevelse. 

Även Lynch stadsanalys menar att det är 

helheten som är betydelsefull. Detta gäller dock 

för den reella miljön. Inte planförslag som är 

fokus i denna uppsats, vilket väcker en ny fråga: 

 

 Är det möjligt att kvalitetssäkra den 

reella gångtrafiken genom att studera 

kriterier i planförslag? 

 

Med tanke på att fysisk planering inte kan styra 

människor utan endast ge förutsättningar för 

goda val är det ytterst viktigt att den miljö som 

skapas av den fysiska planeringen erbjuder 

förutsättningar för önskat beteende i högre grad 

än förutsättningar för oönskat. En svårighet i 

detta är att krav på samhället, likväl som 

människan är dynamisk och snabbt förändrande. 

Bristande och långa processer är således en 

nackdel för den fysiska planeringen. 

 

Kvalitetssäkring av planförslag går i linje med 

vägledning för svensk planering samt 

internationell forskning i den meningen att 

kommunikation och samtal rekommenderas ske 

tidigt i planprocessen. Genom kvalitetssäkring av 

planförslag i tidigt skede är det möjligt att skapa 

underlag för dialog vilket med stor sannolikhet 

leder till fördelaktiga beslut. Utvärdering av 

planförslag kan möjliggöra väsentliga justeringar 

redan i planstadiet då planförslagets kan 

maximeras och oförutsedda konsekvenser 

minimeras.

Analys har visat att planförslag är svåra att läsa 

på ett konkret sätt då de är visionära och präglas 

av målande ord och bilder. Detta innebär att en 

förståelse för vad planförslaget egentligen 

innebär är svår att få, dock är dess intention lätt 

att tyda. Trots att bilder i planförslag endast är 

illustrativa, inte konkreta, visas ett flertal 

kvaliteter för området. Det är även möjligt att i 

beskrivande text ge konkreta förslag och 

redovisa särskilda kvaliteter, exempelvis 

gångtrafikens fördelar. Det är följaktligen möjligt 

att i planförslag redovisa kriterier i bild- och 

textform. 

 

Genom att undersöka vilka kriterier och 

egenskaper som bidrar till attraktivitet och god 

upplevelse för fotgängaren är det alltså möjligt 

att kvalitetssäkra planförslag. Denna 

kvalitetssäkring kan utgöras av analys av 

planförslag. Fördelaktigt för kvalitetssäkring av 

gångtrafik i planförslag är att de faktorer som 

här uppges ha betydelse för gångtrafiken kan 

tillämpas.  
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4.2.1 Att tänka på vid 

kvalitetssäkring av 
planförslag 

De kriterier som ingår i kvalitetssäkring av 

planförslag bör värderas i relation till specifik 

planprocess och platsens förutsättningar och 

särskilda situation. Detta för att motiv till 

planering för den aktuella platsen är unik, likaså 

mål och visioner. De faktorer som här 

presenterats är däremot lämpliga att använda 

som vägledning i utvärdering av planförslag. 

Faktorerna som redovisas i figur 7 är framtagna 

ur forskningsresultat och metoder för 

utvärdering av befintliga miljöer utan hänsyn till 

någon speciell plats, vilket gör faktorspaketet 

generellt och tillämpbart för alla typer av 

gångmiljöer i staden.  

 

Viss hänsyn bör dock tas till särskilda 

förutsättningar såsom strandnära lägen, 

naturreservat eller områden som på andra 

grunder är skyddade och begränsar 

möjligheterna för att uppfylla kriterier. 

 

Det är inte bra den fysiska planeringen och 

arkitektritade planförslag som kan optimera 

chanserna för goda utfall vid implementering av 

plan, utan samarbete mellan andra aktörer krävs 

för att skapa en helhet i staden som kan bestå. 

Bland annat med näringsliv och stadens 

användare. 

 

4.3 Kritik 
Det finns en del fallgropar och 

förbättringspotential i denna uppsats. Dock har 

ovisshet om ämnet, tidsbegränsning och 

resurser begränsat dess omfattning och resultat. 

Det är därför väsentligt att kritiskt diskutera och 

reflektera över gjort arbete. Följande redovisas 

kritik utifrån olika delar i examensarbetet. 

Resultatkritik 
Svar på frågeställningarna har påverkats av det 

källmaterial som studerats, vilket område som 

valdes för fallstudie, men även av min, som 

forskare,  tolkning av faktorernas betydelse. 

Eftersom analysen inte föregicks av en mall eller 

strikt analysform finns det risk för att faktorer 

missats eller uppfattats fel. 

 
Kategorisering av kriterier i teman gjordes 

främst för att underlätta analys och för att hjälpa 

läsaren förstå den stora mängd faktorer. 

Kategoriseringen kan uppfattas felaktig då en del 

kriterier förekommer under flera teman, eller 

faktorer. Det är möjligt att en annorlunda 

kategorisering är bättre. Dock påverkar inte 

vilket tema de olika kriterierna tillhör bedömning 

om de är betydelsefulla för gångmiljön respektive 

relevanta för utvärdering för utvärdering av 

planförslag. De olika temana innehåller olika 

många kriterier, det betyder inte att det ena 

temat är viktigare än ett annat. 

 
Uppsatsen tar inte ställning till betygssättning, 

det vill säga om samtliga kriterier har lika stor 

betydelse för gångmiljön. Det är möjligt att de 

olika kriterier har olika stor påverkan på 

gångtrafiken och då bör ha större eller mindre 

tårtbit i kriteriehjulet. Bedömning av detta ingår 

dock inte i uppsatsens omfång.  
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Kritik mot val av fall 
Planering görs utifrån rådande förutsättningar 

och mål vilket kan ha påverkat de kriterier som 

bedöms vara relevanta för kvalitetssäkring av 

planförslag (se figur 14). Planförslagen redovisar 

faktorer som inte finns i studerat källmaterial. 

Däribland plats med solljus, närhet till vatten och 

vindstilla områden. Detta kan bero på att 

planförslagen är hårt präglade av den särskilda 

platsen.  

 
Det hade varit fördelaktigt att välja planförslag 

för olika typer av områden för att få ett bredare 

resultat. Det studerade området är stadsmiljö av 

kustkaraktär, det vill säga att de kriterier som 

bedöms betydelsefulla och relevant kanske inte 

är användbara för miljöer i glesbygd. Med tanke 

på att de planförslag som studerats är 

baserade på samma riktlinjer och krav finns 

det skäl till tro att detta är anledningen till 

att de kriterier som urskilts är frekventa 

Dock är de riktlinjer arkitektföretagen 

förhåller sig till konkreta och kräver 

särskilda åtgärder utan det finns flera olika 

vägar att nå målet. Detta legitimeras av de 

skillnader som finns i planförslagen. 

 

Svårighet med analys av planförslag har varit 

främst läsning och tolkning av dessa. Planförslag 

har en tendens att, utifrån studerade planförslag 

att döma, vara visionära och illustrativa mer är 

faktiska och konkreta. Redovisningsformen gör 

det svårt att bedöma mått och avstånd, även 

material och särskilda egenskaper. Studerade 

planförslag varierar i kvalitet och läsbarhet, 

vilket kan ha påverkat uppsatsens resultat. Det är 

även svårt att i planförslag få en uppfattning om 

väder, vind, omgivning, terräng och lutningar. De 

faktorer som är särskilt lätta att läsa i planförslag 

är sammanhang och kopplingar mellan områden. 

Även hur stråk är sammankopplade vilket i sin 

tur möjliggör att se hur olika trafikslag 

prioriteras. Ett planförslag illustrerat från ovan 

underlättar bedömning av bland annat 

faktorerna överblickbara områden, synliga 

destinationer, raka gator, utblickar samt typ av 

vegetation. 

Källkritik 
Källmaterialet bör granskas kritiskt för att 

bedöma trovärdighet och för att lyfta dess 

legitimitet för den särskilda uppsatsen.  

 
Handböcker och vägledande texter är inte 

vetenskapligt intressanta, däremot sker det 

referenshantering och ställningstagande till 

vetenskap, vilket gör dessa referenser trovärdiga. 

Denna typ av litteratur relevant för att det i 

Sverige då det används handböcker, normativa 

och rådgivande texter som grund i svensk 

planering. 

 

Planförslagen begränsas av kommunalt satta mål 

och för den specifika platsens förutsättningar 

vilket riskerar ett vinklat resultat. Dock är 

planförslag ytterst relevant som källmaterial för 

att besvara uppsatsens frågeställningar  

 

Kunskapsöversiktens källmaterial är ytterst 

påverkad av nyckelorden vilka ej kommer från 

någon teoretiskt ram utan är baserade på 

bakgrund och problemformulering. Nyckelorden 

har gjort att annan litteratur som berör ämnet 

har hittats vilket riskerar att obehövlig litteratur 

kan ha studerats. Dock men tanke på att samtlig 

litteratur behandlar faktorer och kriterier för 

gångmiljön samt olika perspektiv och nivåer på 

hur planering för gångtrafik ska göras upplevs 

samtlig litteratur som relevant för uppsatsens 

syfte. 
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4.4 Avslut 
Denna uppsats påvisar att det ämne som 

behandlas är komplext och rymmer flera olika 

perspektiv och tillvägagångssätt. Det är inte 

självklart hur planförslag kan kvalitetssäkras. Det 

är inte heller självklart vilka kriterier som har 

betydelse för den reella miljön och även är 

möjliga att läsa i planförslag. Dock har detta 

undersökts i uppsatsen vilken även bringat 

klarhet i betydelsefulla kriterier. 

 

Uppsatsen konstaterar att fysisk planering har 

stor makt att påverka människans liv med 

skapande av förutsättningar till liv och rörelse i 

stadens. Vilket mellan raderna betyder att hänsyn 

till människan bör tas i allra högsta grad. 

Uppsatsen konstaterar även att den reella miljön 

är dynamisk, alltså föränderlig likt människans 

krav på staden.  Kanske är detta en orsak till att 

den fysiska planeringen är problemlösande. Det 

görs i uppsatsen tydligt att vissa aspekter är 

genomgående. Exempelvis överensstämmer 

Lynchs stadsanalys i de flesta fall med modern 

forskning samt kriterier i habitabilitetsindex. 

Detta talar för att viss kvalitetssäkring kan göras, 

för att vara klok när det väl gäller, istället för att 

efter misslyckande konstatera att ”det är lätt att 

vara efterklok”. 

4.5 Vidare forskning 
För att vidare belysa ämnet och utreda det vidare 

vill jag här lyfta frågor och teman som är lämpliga 

för vidare forskning.  

 

Det är relevant att undersöka om alla faktorer 

har lika stor betydelse för gångtrafiken. Det vore 

också intressant att undersöka faktorer som 

berör drift och underhåll, detta är dock inte en 

fråga bara för fysisk planering. Hur påverkar 

områdets drift och underhåll planens intuition, 

hur kan drift och underhåll ske för att gynna 

planens intuition. 

 

Ytterligare vidare forskning kan göras på faktorer 

för andra trafikslag eller helt annan användning, 

med syfte att kvalitetssäkra den fysiska 

planeringen genom att analysera planförslag. 
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5.5 Illustrationer och figurer 
Samliga illustrationer och figurer är skapade av författaren. 

 

Illustration 1: Trossö med avgränsning för Pottholmen 

 

Illustration 2: Pottholmen, avgränsad bild på fallstudiens område 

 

Illustration 3: Tidslinje över Pottholmens planeringssituation 

 

Figur 1: Kriteriehjulet, tema trafikstruktur & tillgänglighet 

 

Figur 2: Kriteriehjulet, tema möblering och vegetation 

 

Figur 3: Kriteriehjulet, tema gaturummets egenskaper och säkerhet 

 

Figur 4: Kriteriehjulet, tema destination  

 

Figur 5: Kriteriehjulet, tema orientering och användbarhet 

 

Figur 6: Kriteriehjulet, tema attraktivitet & omgivning 

 

Figur 7: Kriteriehjulet 

 

Figur 8: Kriteriehjulet, tema trafikstruktur & tillgänglighet, relevanta kriterier för utvärdering av planförslag 

 

Figur 9: Kriteriehjulet, tema möblering och vegetation, relevanta kriterier för utvärdering av planförslag 

 

Figur 10: Kriteriehjulet, tema gaturummets egenskaper och säkerhet, relevanta kriterier för utvärdering av 

planförslag 

 

Figur 11: Kriteriehjulet, tema destination, relevanta kriterier för utvärdering av planförslag 

 

Figur 12: Kriteriehjulet, tema orientering och användbarhet, relevanta kriterier för utvärdering av planförslag 

 

Figur 13: Kriteriehjulet, tema attraktivitet & omgivning, relevanta kriterier för utvärdering av planförslag 

 

Figur 14: Kriteriehjulet, relevanta kriterier för utvärdering av planförslag 
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