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Sammanfattning 

En utbyggnad av shared space har skett och 
sker runt om i Sverige, Europa och övriga 
världen. Utbyggnaden har föranlett en 
debatt kring ämnet som handlar om olika 
professioners syn och inflytande, om stadens 
funktion och framförallt om människors 
tillgång till staden utifrån sina villkor. 

Det finns ett kunskapsbehov i kommunal 
planering när det gäller utformning och 
val av plats för etablering av shared space, 
vilket är en av anledningarna till mitt  
examensarbetet. Syftet är att formulera 
och pröva en arbetsmodell som kan vara 
vägledande i arbetet med shared space, 
där fokus ligger på prioriteringar mellan 
användare och begreppen: stadens karaktär, 
tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och 
miljö, dessa utgör kvalitetsbegreppen i 
planerarhandboken Trafik för en attraktiv 
stad. Val av plats ska vara strategisk i den 
bemärkelsen att etableringen ger så liten 
negativ effekt på dessa begrepp.   

Arbetet består av två delar. Den första 
utgör en fördjupning där problematik kring 
shared space presenteras och där jag utreder 
begreppet. Här redovisas argumentation för 
och emot etablering av shared space. Det 
andra avser formulering av en arbetsmodell 
som kan vara vägledande och syftar till 
att identifiera platser som är lämpliga att 
utforma som shared space. Den avser också 
att ringa in viktig kunskap om området 

utifrån kvalitetsbegreppen. Arbetsmodellen 
exemplifieras i en fallstudie som är 
genomförd i ett område i Göteborg som 
ligger på centrala Hisingen. Resultatet från 
fallstudien visar att en bred kunskapsbas som 
bygger på stadens karaktär, tillgänglighet, 
trygghet, trafiksäkerhet och miljön är bra 
att ha vid ställningstagande avseende val 
av plats och utformning. Arbetsmodellen 
hjälper till att strukturera, inventera och 
använda kunskap. Vilka aspekter som väger 
tyngst är däremot platsbundet och utgår 
från mål i planeringen, det som utgör bra val 
på en plats kan vara olämpligt på en annan.  
Resonemangen i fallstudien är därmed av 
vägledande och inspirerande karaktär, dock 
finner jag generella råd. Exempelvis går 
det att konstaterat att metoden lämpar sig 
bättre för gator och platser som fungerar 
som områdets pulsåder. Fotgängare bör 
ha en säkra passager, fria från bilar och 
cyklar. Barn, äldre och funktionshindrades 
anspråk på utformning av miljön ska vara 
dimensionerande och platsen bör med 
fördel regleras som gångfartsområde. 
Kollektivtrafik ska vara prioriterad bland 
skyddade trafikanter. På de platser där 
shared space kan hamna i konflikt med 
kollektivtrafiken bör annan utformning 
användas. Platsen bör planers utifrån 
kunskap om platsens kontext, historia, 
form, karaktär och landskap. Utveckling av 
dessa platser sker bäst i samarbete mellan 
olika professioner och representanter från 
olika kunskapsbaser. 
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1. Introduktion

Jag kom i kontakt med shared space under 
min praktik i Kungälv kommun, sommaren 
2007. I kommunen pågick ett projekt med 
parallella uppdrag angående gestaltning av 
ett centralt område, Västra Tullen. Platsen 
utgörs av en stor cirkulationsplats som i dag 
inte tar till vara på platsens potential. Ett 
av förslagen utgjorde en utformning enligt 
shared space, i gestaltningsprogrammet 
till förslaget står det att ”syftet med 
utvecklingen kring Västra Tullen är att 
skapa en tydlig centrumpunkt som knyter 
ihop stadens stråk och platser och en 
attraktiv mötesplats med potential för 
folkliv.”(”Gestaltningsprogram för Västra 
Tullen…” 2008). Jag fick möjlighet att 
följa projektet i startskedet och intresse 
för shared space väcktes. Mitt intresse 
gjorde att idén till det här examensarbetet, 
”SHARED SPACE – Att får rum i staden”, 
kläcktes, och ämnet känns nu mer aktuellt 
än någonsin. 

Shared space är ett aktuellt ämne i frågan 
om hur utformning av stadens rum och 
trafiksystemet ska se ut för att nå visionen 
om den hållbara staden. I förarbetet till 
det här examensarbetet har jag bland annat 
tittat närmre på olika shared space runt om 
i Sverige och jag passade även på att besöka 
några under ett en visit i London, december 
2008. Där besökte jag Seven Dials som 
ligger i Covernt Garden i London och är 
exempel på shared space. Platsen byggdes 
på 1800-talet och fungerar, nu som då, som 
en shared space. Platsen bildas där sju gator 
möts och i centrum reser sig en staty som ger 
platsen karaktär. Vid besöket passa jag även 
på att besöka Exhibition road som planeras 
att bli shared space framöver. Exhibition 
road utgör Londons främsta kulturstråk. 

1. Sitemap över Seven Diles 
Bildkälla: Egen illustration
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2. Seven Dials i Covern Garden, platsen är ett exempel på shared space från 1800-talet.
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto
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1.1 Shared space i fysik planering

På europeisk nivå pågick ett 
forskningsprojekt med namnet Shared 
Space mellan 2004-2008. Syftet var att 
etablera shared space i olika kontexter och 
sprida kunskap om metoden. Begreppet 
kom till i förarbetet till projektet, men än 
så länge saknas en gemensam definition. 
Vägverket är den myndighet i Sverige som 
har i uppgift att bevaka frågor som har 
inverkan på trafiken, som shared space 
har, och de arbetar i dag tillsammans med 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 
med att utveckla kunskaper kring shared 
space för kommunal planering i Sverige. 

Det är mycket som ska få plats i 
gaturummet. Enligt dagens anspråk på 
utrymme behöver gatan bli ca 30 meter i 
större städer (Gatutyper: en exempelsamling 
2006). Då ges det utrymme till bilister, 
cyklister, kollektivtrafiken, armaturer, 
gatuparkering och estetiska inslag som träd. 
Dessa stadsrum kan komma att domineras 
av trafiken och stödjer inte direkt sociala 
aktiviteter med sin fysiska form. Det kan 
också leda till att staden blir utglesad och 
kontakten mellan husen går förlorad. 
Shared space utgör ett stadsrum som tänjer 
på gamla synsätt om rumsindelning i staden. 
Det bjuder in både bilister och människor 
till samspel, med syftet att skapa miljöer och 
locka till liv och rörelse. En shared space 
yta saknar traditionella regleringar med 

skyltning. Principen är att regleringen sker 
genom förhandling mellan olika människor, 
både som oskyddade och skyddade 
trafikanter. Förhandlingen avses ske genom 
ögonkontakt. I Sverige förekommer det 
inga platser utan reglering, eftersom lagar 
och grundläggande trafikregler gäller i alla 
situationer. Alla människor har heller inte 
förmågan att ta sig fram genom förhandling 
med ögonkontakt, exempelvis personer med 
synnedsättning och blinda. Personer med 
funktionsnedsättning, barn och äldre utgör 
grupper som också kan vara utsatta på dessa 
platser (Wallberg et al. 2008).  

Planeringshandboken TRAST – Trafik för en 
attraktiv stad (Trafik för en attraktiv stad 2007ab) 
utgår från stadskvalitéerna stadens karaktär, 
trygghet, trafiksäkerhet, tillgänglighet och 
miljöpåverkan. Boken beskriver hur staden 
bör planeras utifrån dessa begrepp och 
olika trafikantgrupper med en helhetssyn. 
Etableringen av shared space påverkar dessa 
kvalitéer och kan tänkas komma i konflikt 
med olika trafikantgrupper.

Utvecklingen under de senaste åren har visat 
att shared space byggs ut i en allt snabbare 
takt. Tidigare i år gick Londons borgmästare 
ut med sitt stöd till shared space som 
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konceptet i hela London1. Hamilton-Baillie 
arbetar med shared space i Storbritannien 
och han deltog i det europeiska 
forskningsprojektet. Han konstaterar att 
“What seemed a very abstract and maverick 
concept when I coined the term just a few 
years ago, has suddenly turned mainstream! 
Seems like the time is right....?”2. 

Problematiken kring shared space när det 
gäller synskadade och personer med andra 
funktionshinder, äldre och barn har fått stor 
uppmärksamhet i Storbritannien genom 
organisationen Guide Dogs3. Problemet 
uppstår när markytan görs plan och kanter 
som tidigare fanns tas bort. Guide Dogs 
för en kampanj mot etablering av shared 
space i Storbritannien. Men de bedriver 
även studier kring utformning av shared 
space som de anser inkluderar blinda och 
synskadade bättre. 

I relation till Storbritannien har arbetet med 
shared space inte kommit lika långt i Sverige. 
Skvallertorget i Norrköping är den plats 
många tänker på avseende shared space. 
Platsen används ofta som referensobjekt 
på ett exempel på shared space i Sverige 
och i Europa. På Skvallertorget blandas 

gående, bussar, personbilar, cyklister med 
tjänstetrafik. Intresset för shared space 
växer runt om i kommunerna och fler planer 
på shared space finns runt om i landet. En 
trend som kan utläsas av befintliga shared 
space platser är att de främst byggts ut i 
stadens centrala delar, där det finns ett 
ekonomiskt underlag.

Ett trafiksystem är uppbyggt av många delar 
som tillsammans ska bilda en trafikstruktur 
som främjar en hållbar samhällsutveckling. 
Detta göra att varje liten del i systemet 
måste stödja det övergripande. Här blir 
utformningen av det enskilda gaturummet 
viktigt. Att utveckla staden som mötesplats 
och underlätta för mer miljövänliga 
transportsätt är också viktigt. I vilken 
eller vilka delar av transporsystemet 
är en shared space positivt? Hur ser 
prioriteringar ut mellan olika människor och 
trafikantgruppers anspråk på miljön och 
vilka konflikter mellan kvalitetsbegreppen 
kan uppstå? I planeringen finns även lagar 
och generella riktlinjer som måste följas. 
Politiskt finns även målsättningar kring 
stadsutveckling och hur förhåller sig shared 
space till dem? 

1. Muntlig källa Ben Hamilton-Baillie 2009-02-28 e-post.
2. Muntlig källa Ben Hamilton-Baillie 2009-02-28 e-post.
3. Mer information om Guide Dogs finns på deras hemsida http://www.guidedogs.org.uk/, 090721
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Syfte 

Syftet med examensarbetet är att formulera 
och pröva en arbetsmodell som kan 
vara vägledande i arbetet med shared 
space vid val av plats och utformning, 
där fokus ligger på prioriteringar mellan 
användare och begreppen: stadens karaktär, 
tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och 
miljö, dessa utgör kvalitetsbegreppen i 
planerarhandboken Trafik för en attraktiv 
stad. Val av plats ska vara strategisk i den 
bemärkelsen att etableringen ger så liten 
negativ effekt på dessa begrepp och stödjer 
de transportpolitiska målen och lagstiftning, 
förordning och föreskrifter. 

Frågeställningar:

1. Vad innebär shared space och varför 
utformar vi offentliga rum enligt 
principen?

2. Vad bör vara dimensionerande vid 
utformning av shared space utifrån 
olika trafikantgrupper och avseende 
kvalitetsbegreppen? 

3. Hur påverkas valet av plats, för shared 
space, utifrån kvalitetsbegreppen?

4. Vilka analyser och insamling av data bör 
ligga till grunden för ställningstaganden vid 
etablering av shared space?

Avgränsning 

Undersökningen utgår ifrån etablering av 
shared space i staden (tätorten). Andra 
förutsättningar kan gälla på landsbygd eller 
i byar. Förutsättningarna kan även vara 
annorlunda i andra kulturella kontexter. 
De aspekter som behandlas är de som är 
centrala i TRAST: stadens karaktär, miljö, 
trygghet, tillgänglighet och trafiksäkerhet. 

Frågan om reglering är viktig när det gäller 
etablering av shared space. Problematiken 
om vilka trafikregler som gäller på shared 
space utreds utförlig i Shared space Trafikrum 
för alla av Wallberg et al. (2008). Denna 
aspekt kommer enbart behandlas utifrån 
hur reglering kan påverka det här arbetet 
när det gäller utformning och prioritering. 
Målet är inte att i detalj styra och strukturera 
planeringen med att hitta en strategisk 
plats för shared space. Arbetet bör ses 
som vägledande och kan belysa viktiga 
prioriteringsfrågor när det gäller shared 
space. Det här arbetet avgränsas även av att 
shared space betraktas utifrån planerarens 
ögon där helhet är ett nyckelord.

Tillvägagångssätt

I examensarbetet studeras litteratur och 
teorier utifrån shared space och TRAST:s 
kvalitetsbegrepp för att bilda utgångspunkter 
som sedan blir vägledande. Även olika 
trafikantgrupper och deras anspråk på 
trafiksystemet och stadsrummet beskrivs. 
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Teorier utifrån dessa infallsvinklar anser 
jag utgör en betydelsefull referensram som 
hjälper till att skapa förståelse för shared 
space och ge en grund till ett praktiskt arbete 
med shared space i staden. Resonemangen 
kring varje kvalitetsbegrepp ställs sedan i 
relation till shared space. Sedan ges förslag 
på hur dessa aspekter går att undersöka för 
att få underlag i planeringsskedet.  

En utgångspunkt för insamling och urval 
av material kring ämnet shared space har 
varit att avgränsa urvalet till rapportering 
från Europa. Den avgränsningen görs mest 
utifrån den tidsram som arbetet har. En mer 
omfattande materialinsamling som tittat 
även på andra världsdelar hade tagit för lång 
tid. I uppsatsen dras främst paralleller till 
arbetet och utvecklingen med shared space i 
Storbritannien. Valet utgår ifrån att där har 
de kommit långt i arbetet med shared space 
och att de är ett av de länder i Europa som 
gjort stora insatser för att utveckla shared 
space. 

Studien omsätts slutligen till en 
arbetsmodell. När det gäller prioriteringar 
och ställningstaganden utgår dessa från det 
transportpolitiska målet Prop. 2008/09:93, 
”Mål för framtidens resor och transporter”, 
och lagstiftning i Plan och bygglagen 1987:10 
och Miljöbalken 1998:808. Min arbetsmodell 
syftar till att nå fram till ett resultat som 
stöds av teorier och bygger på beprövade 
modeller samt stödjer den utveckling som 
beskrivs i nationella målsättningar och som 
följer lagkrav. 

Sista steget blir att genomföra 
arbetsmodellen i en fallstudie. 
Arbetsmodellen syftar till att studera ett 
avgränsat område och komma fram till ett 
antal platser som kan omformas till shared 
space. Därefter väljs en plats ut som studeras 
ytterligare och ett förslag på utformning 
redovisas. Fallstudien förläggs till ett 
område i Göteborg som just nu är intressant 
i planeringssammanhang. Området har 
också olika typer av bebyggelse för olika 
ändamål och strukturer som gör det till ett 
bra studieområde.

Litteratur som jag kommer att använda 
utgörs av TRAST – Trafik för en attraktiv stad 
(Trafik för en attraktiv stad 2007a), TRAST 
– Trafik för en attraktiv stad Underlag (Trafik 
för en attraktiv stad 2007b),  dessa kommer 
från Vägverket, och STADSPLANERA - 
istället för att trafikplanera och bebyggelseplanera 
av Viveca Berntsson (2002) publicerad av 
Boverket. De berör samtliga kvalitetsaspekter 
och användargrupper och trafikanter. Dessa 
böcker kompletteras med material som mer 
specifikt behandlar de olika ämnena. 

Stadens karaktär utvecklas med teorier 
om stadsbyggande och stadsrum och 
teoribildning om stadsrummets funktion. 
Val av teori är Olof  Gunnarssons 
Livsrumsmodell som är ett planeringsstöd 
för att bedöma människans upplevelse av 
staden, den beskriver även rummets karaktär 
och användning. Bill Hilliers sätt att se 
relationer i staden genom space syntax teori 
och Jan Gehls syn på privata och offentliga 



	 14	 	 	 	 	 	
	 	 				

1. 
IN

T
R
O

D
U

K
T

IO
N

rum används. Angående stadens karaktär 
finns flera intressanta teoretiker och 
analyser att använda. I det här arbetet har 
jag fokuserat på modeller som kan användas 
för att jämföra platser och beskriva dem. 

Tillgänglighet presenteras med Tillgänglig 
stad: en idéskrift om mål, strategier och arbetssätt 
när kommunen upprättar en tillgänglighetsplan för 
trafiknät (Tillgänglig stad … 2005). Begreppet 
tillgänglighet utvecklas även till fysisk 
tillgänglighet och framkomlighet. 

Trygghetsbegreppet utvecklas med hjälp av 
Tryggare stad av Carina Listerborn (2000). 
Begreppet trafiksäkerhet fördjupas utifrån 
Rätt fart i staden: handbok för hastighetsnivåer i en 
attraktiv stad (Johansson, Linderholm, 2008). 
Trafiksäkerhet och trygghet diskuteras även 
utifrån risk. 

Den sista kvalitén som avser miljö 
utvecklas till att även innefatta hållbarhet, 
utifrån aspekterna social, ekonomisk 
och ekologisk hållbarhet, här används 
”Världskommissionen för miljö och 
utveckling” rapport från 1982, ”Our 
Common Future”. Social hållbarhet 
utvecklas med Lars Gemzøe och Jan Gehls 
teorier om utformning av stadsrum som ger 
förutsättningar för stadsliv och möten. 

Kritik av insamlat material och 
tillvägagångssätt

I examensarbetet kommer rapporter från 
myndigheter att användas beträffande shared 
space och kvalitetsbegreppen. Dessa källor 
får betraktas som icke fri forskning eftersom 
myndigheterna som tagit fram rapporterna 
styrs av regleringsbrev. Rapporter och 
publikationer i det här arbetet kommer 
från Boverket, Vägverket och Sveriges 
kommuner och landsting. Anledningen till 
att jag använder dessa källor är att det är i 
stort sätt brist på fri forskning kring ämnet 
shared space i Sverige. I min faktainsamling 
har jag funnit tre examensarbeten på ämnet 
och dessa är det närmsta fri forskning som 
finns att tillgå i just nu. 

För att utveckla källmaterialet om shared 
space från svenska myndigheterna har även 
rapporter och artiklar använts från övriga 
Europa, främst ifrån Storbritannien. När 
jag sökt material på Internet har jag använt 
”shared space” och ”shared space critic” 
som sökord i sökmotorn google (www.
google.se). Jag har även sökt i Libris och 
Scopus med samma sökord. Libris är en 
nationell söktjänst och Scopus är en databas 
som innehåller vetenskaplig litteratur, 
artiklar och webbresurser ifrån hela världen. 
Jag använder även rapportering från det 
europeiska forskningsprojektet Shared 
Space och material framtaget av olika 
organisationer och arkitektkontor i Sverige 
och Storbritannien. Jag har även tagit kontakt 
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med Ben Hamilton-Baillie som arbetar med 
shared space i Storbritannien och gjort en 
intervju om hans arbete.  

Ett problem som uppstått vid insamling 
av material är att finna objektiv forskning. 
Min bedömning är att sannolikheten att 
shared space kan komma att presenteras 
i positiva ordalag för att marknadsföra 
metoden eller negativt för att avsändaren 
representerar en grupp som är emot 
principen eller förespråkar andra metoder, 
är överhängande. Eftersom jag inte hittat 
objektiv forskning om shared space avser 
jag aktivt sökt argument om metoden, för 
och emot, för att kunna ge en så balanserad 
bild som möjligt i det här arbetet. 

Resultatet är på ett sätt bundet till de 
verktyg som presenteras i det här arbetet. 
Jag förväntar mig komma fram till ett sätt 
att systematiskt sätt att arbeta med shared 
space etablering. Resultaten ska ses som 
vägledande och som kan ge idéer om hur ett 
arbete med shared space kan se ut, och bör 
inte uppfattas som heltäckande. 
 
Disposition 

Introduktionskapitlet, kapitel 1, avser 
att redovisa, syfte, disposition, metod 
och avgränsning. I kapitel 2 redovisas 
studieområdet shared space översiktligt. 
Begreppet shared space definieras och 
utvecklingen inom trafik- och stadsplanering 
beskrivs som en bakgrund till metoden. I 
kapitel 3 definieras oskyddade och skyddade 

trafikanter och deras anspråk kopplat 
till utformning av den fysiska miljön. 
Sedan presenteras kvalitetsbegreppen 
stadens karaktär, tillgänglighet, trygghet, 
trafiksäkerhet och miljö. Dessa beskrivs och 
kopplas till målsättning och lagstiftning, 
där det finns. Här presenteras även 
arbetssätt, med vilka planerare kan arbeta 
med de olika kvalitéerna i staden. I slutet 
av kapitlet diskuteras konflikter mellan 
begreppen och trafikantgrupper. I kapitel 
4 beskrivs min arbetsmodell som avser 
att identifiera strategiska platser där 
shared space utgör en bra utformning. I 
Kapitel 5 används arbetsmodellen i ett 
område. I kapitel 6 förs en diskussion om 
arbetats genomförande, resultat och kring 
återstående frågeställningar. 
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2. På väg mot shared space 

Det här kapitalet inleds med att reda ut vad shared space är, hur det definieras och vad 
det innebär. Sedan presenteras en sammanfattning av tidigare studier inom ämnet. Syftet 
är att ge en forskningsbakgrund och öka kunskapen om shared space som metod. Därefter 
presenteras riktlinjer för trafik- och samhällsplanering som har varit styrande genom tiderna, 
med motivet att ge svar på frågan varför vi utformar offentliga rum enligt principen shared 
space i dag.  

3. Oxford street på gåendes villkor
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto
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2.1 Vad är shared space - definition och innebörd

Shared space innebär att en plats blir ett 
gemensamt utrymme för olika trafikanter, 
skyddade och oskyddade. Grundläggande 
är att utformningen skall hjälpa människan 
i sitt beteende. Avsikt är att förvandla 
trafikrummet till ett stadsrum för olika 
typer av aktiviteter (Wallberg et al., 2008). 
I konceptet skapas medvetet en viss 
osäkerhetskänsla som gör att bilisterna måste 
sakta ner farten. Platsen regleras genom att 
användarna med ögonkontakt förhandlar 
om ytan och vem som ska ha företräde. 
Det europeiska forskningsprojektet Shared 
Space menar att det är ett ”rum för alla” 
där oskyddade och skyddade trafikanter 
kan vistas på lika villkor (Shared Space – 
Room for Everyone…, 2005). Traditionella 
utformningselement i gaturummet som 
kantstöd, skyltar och vägmarkeringar 
väljs bort till förmån för andra inslag som 
anses mer estetiska (Shared Space – Room for 
Everyone…, 2005). Det handlar om att gå 
från trafiktekniska sätt att planera platsen 
till att använda andra fysiska element för 
att tala om vilket beteende som förväntas. 
Forskning som togs fram i samband med 
det europeiska forskningsprojektet Shared 
Space tyder på att hastigheten hos bilisten 
framförallt påverkas av tolkning av gatan 

och situationen, och menar att lagstiftning 
och formella hastighetsbegränsningar enbart 
har en sekundär påverkan. Utformningen 
av gatumiljön har den primära inverkan på 
trafikanten (Hamilton-Baillie 2008a).

Begreppet shared space formulerades 
av Ben Hamilton-Baillie som en del 
av förberedelserna till det europeiska 
forskningsprojektet Shared Space 
(Hamilton-Baillie, 2008a). Dock saknar 
begreppet en gemensam definition. 
Shared space översatt till svenska betyder 
”delad yta”, men i Sverige diskuteras 
begreppet ”samrum” (”Trafiksäkerhet vid 
Shared space”, 2007), än så länge är den 
översättningen inte ett vedertaget begrepp. 
Däremot är engelskans shared space numera 
välkänt inom trafik- och stadsplanering. 
Principen har även andra engelska namn och 
kallas i bland annat i mediala sammanhang i 
Storbritannien för ”shared streets”, ”naked 
streets” och “shared surface zones”4.

Shared space omtalas som en ”vision” 
i det europeiska projektet Shared Space 
(Shared Space – Room for Everyone…, 2005). 
En vision definieras som en framtida 
idealbild att sträva mot5. Hamilton-Baillie 

2. På väg mot shared space 

4. Dessa benämningar har bland annat använd i artiklar i tidningar som Building Design, 2006 och 
The Times, 2008.
5. Definitionen är hämtad från Nationalencyklopedin, www.ne.se, 090320
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(2008b) diskuterar shared space som en 
”metod” och ett ”koncept”. En metod 
är ett regelbundet tillvägagångssätt vid 
lösandet av en vetenskaplig, teoretisk 
uppgift. Tillvägagångssättet kan utgå ifrån 
erfarenhet, praktik grund eller teknik6. 
Koncept definieras som en uppfattning, 
föreställning, begrepp, tanke och idé7. Även 
en allmän plan för viss ny produkt som 
innehåller de grundläggande egenskaperna 
vilka särskilt utmärker produkten framför 
andra, kan benämnas koncept8. Wallberg 
et al. (2008) diskuterar shared space som 
ett ”förhållningssätt” i planering. Ett 
förhållningssätt uttrycker en viss inställning, 
attityd till någonting.

Brenner (2006) skiljer på organiserade 
och oorganiserade shared space. Där 
skillnaden är att organiserade shared space 
innebär en reglering och oorganiserad 
inte innebär reglering. Brenner (2006) gör 
därmed en egen definition av shared space, 
oorganiserad shared space, som utgår ifrån 
att alla trafikslag ska ha ”samma rättigheter 
och skyldigheter”. Denna definition 
vänder sig Vägverket mot och menar att 
det inte finns platser som inte är reglerade 
eftersom alla ytor för trafik är reglerade i 
trafikförordningen (”Synpunkter på SKL:s 
idéskrift ”Shared space i Sverige””, u.å. ).

Diskussion - definition av shared 
space i det här arbetet

Definitionerna ovan är hämtade från 
olika rapporter, examensarbeten och 
publikationer. Om definitionen av shared 
space är själva platsen, angreppssättet eller 
regleringen av trafiken är inte klarlagt i en 
gemensam mening. Det finns helt klart flera 
sätt att definiera begreppet shared space. 
Jag anser att shared space alltid kopplad 
till en plats och därmed är platsen och 
utformningen i sig en del av begreppet. 
Beskrivningar som ”rum för alla” och på 
”lika villkor”, håller jag inte med om eftersom 
det bör vara skillnad att vara barn, cyklist 
eller bilist på shared space, vilket beskrivs 
i nästa kapitel. Vistelsen på platsen utgår 
från personens förmågor vilka skiljer sig 
från person till person. Även att kalla shared 
space för ”trafikrum” kan vara missvisande 
eftersom rummets syfte är att utgöra mer 
än ett rum för trafiken. Däremot delar jag 
Vägverkets uppfattning om att det inte finns 
någonting som oorganiserade shared space 
som Brenner (2006) använder. Alla shared 
space är organiserade, dvs. reglerade enligt 
grundläggande trafikregler. 

6. Begreppsförklaringen är hämtad från Svenska akademiens ordbok.
7. Begreppsförklaringen är hämtad från Svenska akademiens ordbok.
8. Definition enligt Nationalencyklopedin, www.ne.se 090320
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Utifrån begreppen vision, metod, koncept 
och tillvägagångssätt anser jag att dessa 
definitioner pekar åt samma håll. Eftersom 
de sätter shared space i förhållande till andra 
visioner, andra metoder, andra konceptuella 
lösningar och tillvägagångssätt. Men 
egentligen förklarar inte någon av dessa vad 
shared space är. Förklaringen blir antingen 
kort som i Brenners fall, att alla trafikslag 
ska ha ”samma rättigheter och skyldigheter” 
eller en längre utläggning om innebörden. 
Jag vänder mig inte emot att diskutera 
shared space som metod eller koncept, min 
avsikt att definiera shared space handlar om 
att veta vad som avses med begreppet. 

Jag har alltså inte funnit en tillräckligt bra och 
koncis definition som förklarar begreppet i 
min studie. Därför har jag i det här arbetet 
valt att sammanställa en egen definition, 
utifrån shared space i staden, tätorten. Den 
lyder:

Ett stadsrum som är utformad för att 
oskyddade och skyddade trafikanter 
kan använda samma utrymme för att 
utföra sina aktiviteter. 

Begreppet stadsrum används för att beskriva 
1. utrymme eller plats i stad 2. rum i fråga 
om mer eller mindre avsiktligt uppkommet, 
avgränsat och åtminstone delvis slutet9. 

 

yta 

 sträcka 

 punkt 

9. Begreppsförklaringen är hämtad från Svenska akademiens ordbok.

Utifrån den definitionen av stadsrum utgör 
alltså shared space en plats. Platsen i sin tur 
väljer jag att dela in i tre, dessa är yta, sträcka 
och punkt. En sträcka utgör en gata, eller 
stråk och är ett sammanhängande rum. En 
yta avser en korsning eller en platsbildning 
där minst tre gator möts. Och det sista utgör 
en punkt som avser ett mindre sammanhang 
på en sträcka.

4. Figuren illustrerar hur shared space kan 
definieras utifrån platsen. 
Bildkälla: Egen figur
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2.2 Tidigare studier av shared space

Att känna till tidigare studier om shared 
space ger en bakgrund till några utav de 
frågor som det här arbetet tar upp. Shared 
space som forskningsområde är relativt nytt 
i Sverige. I dag är det Vägverket och Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) som främst 
initierar och driver kunskapsutveckling på 
området, utifrån vad min efterforskning 
har visat. Forskningsområdet bygger på 
att kunskap från olika kompetensområden 
som trafikplanering, samhällsplanering, 
arkitektur, beteendevetenskap, design, 
funktionshinder osv. samlas. Det europeiska 
forskningsprojektet Shared Space visar att 
metoden påverkar en rad olika mekanismer 
och aspekter i staden.  

Europeiska forskningsprojektet 
Shared Space

Forskningsprojekt Shared Space 
genomfördes av deltagare från 
Nederländerna, Belgien, Danmark, 
Tyskland och Storbritannien mellan 2004 
och 2008. Programmet utfördes i samarbete 
med Europeiska Interreg IIIB North Sea 
programmet och olika lokala myndigheter. 
Förra året, 2008, avslutades projektet och 
resultaten presenteras i Shared Space, Final 
Evaluation and Result, It takes Shared Space to 
create shared understanding (Hamilton-Baillie, 
2008a). Grundläggande syftet med projektet 
var att testa en rad pilotprojekt i olika 

kulturella och geografiska sammanhang. Sju 
pilotprojekt genomfördes som har bidragit 
till att utveckla kunskap och förståelse för 
shared space i planering. Deltagarna betraktar 
utvecklingen av shared space som en del i 
övergången från principen om segregation 
mot integration av olika trafikslag. De 
menar att metoden kan användas i ett brett 
spektrum av sammanhang och de blev 
även överraskade över hur många områden 
som shared space kom att påverka. Några 
av dessa är den byggda miljön, säkerhet, 
trafikens hastigheter, historiska aspekter, 
sociala värden, antal fordon, osv. (Hamilton-
Baillie 2008a).

En fråga som forskningsprojektet inte lyckat 
hitta någon god lösning på är problematiken 
kring tillgänglighet och trafiksäkerhet när det 
gäller synskadade och personer med andra 
funktionshinder, äldre och barn. Andra 
områden som deltagarna anser det finns 
anledning att studera vidare är hur shared 
space påverkar hälsa, ekonomi, sociala 
utbyten och dess samband med ekonomiska 
investeringar. Tendenser på samband med 
dessa områden har kunnat ses i de olika 
pilotprojekten (Hamilton-Baillie 2008a).
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Studieområdet tillgänglighet och 
shared space

Frågan om shared space i förhållande till 
synskadade och personer med andra typer 
funktionshinder, äldre och barn utreds i 
andra pågående projekt. Just nu pågår ett 
projekt, med Vägverket som initiativtagare, 
om barn, äldre och funktionshindrades 
intressen. Det materialet finns presenterat 
i ”PM ”shared space” barn, äldre och 
funktionshindrare” (op. u.å.). I Storbritannien 
arbetar organisationen Guide Dogs med 
forskning anknuten till shared space utifrån 
blindas och personer med synnedsättnings 
perspektiv. Deras studie presenteras bland 
annat i “Shared Surface Street Design 
Research Project The Issues: Report of  
focus Groups” (Tomas, 2006) och “Shared 
Surfaces Campaign Report ”Stop shared 
surfaces, keep our pavements””, (“Shared 
Surfaces Campaign…”, u å). Organisationen 
är direkt negativa till att införa shared space 
i städer idag och har som huvudinriktning 
just nu att skapa opinion mot metoden till 
dess att blindas och synskadade personers 
krav tillgodoses. 

Tidigare har examensarbeten genomförts om 
tillgänglighet och shared space i Sverige. Stina 
Ahlins (2005) examensarbete ”Jämförande 
studie mellan Skvallertorget i Norrköping 
och Studieplan i Borlänge” fokuserar 
på funktionshindrades erfarenheter av 
shared space. En annan uppsats är Petra 
Hammarin, och Annika Warnelid (2006) 

”Shared space integrerade trafikytor i tätort, 
Jämförelse mellan Fiskaretorget i Västervik 
och Stortorget i Ystad.” Hammarin och 
Warnelids (2006) syfte är att undersöka 
om det vid utformning enligt shared space 
principen går att uppnå god tillgänglighet 
för alla. André Brenner (2006) har skrivit 
uppsatsen ”Shared Space som koncept 
för planering av det offentliga rummet i 
Sverige.” Studien syftar till att utvärdera 
platser och identifiera viktiga parametrar för 
att platsen skall fungera som shared space. 
Brenner (2006) formulerar sina slutsatser i 
rekommendationer. Dessa sammanfattas till 
vikten av framkomlighet för barn äldre och 
funktionshindrade, använd estetiskt vackra 
objekt vid utformning, tidig information 
till invånare om den nya platsen angående 
förväntat beteende, utforma platsen så att 
låga hastigheter uppnås, skapa en plats som 
är lagom otrygg. Brenner konstaterar också 
att ämnet är nytt och att vidare forskning 
krävs exempelvis en handbok som kan ge 
svar på när, var och hur shared space kan 
införas. 
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5. Diagram över kommunernas enkätsvar om varför de inte använt shared space i kommunen planering. De två främ-
sta anledningarna är att de inte hitta lämplig plats och att de vet för lite om metoden. 
Bildkälla: Shared space: trafikrum för alla (Wallberg et al 2008), sid. 12

Studier av shared space i Sverige

I december 2008 publicerades en idéskriften 
Shared space – Trafikrum för alla (Wallberg et al., 
2008) på uppdrag av Sveriges Kommuner och 
Landsting (SKL). Publikationen är riktad till 
kommuner i Sverige och innehåller exempel 
på shared space i Sverige och Europa, och 
grundläggande principer om hur dessa 
platser bör utformas och regleras. I den 
presenteras resultat från en undersökning 
som genomfördes av konsultföretaget 
Tyréns. Undersökningen visar på att 4 av 59 

kommuner i Sverige kände till shared space 
metoden innan undersökningen. Däremot 
visade den att 52 av 59 kommuner kände 
till Skvallertorget i Norrköping. Efter att 
begreppet förklarats fick samma kommuner 
frågan om de har börjat eller planerar att 
börja använda shared space metoden i 
någon grad på frågan svarade 37 kommuner 
ja och 22 kommuner nej. Undersökningen 
visar också på att den största anledningen 
till att kommuner ännu inte börjat använda 
shared space är att de inte har hittat en 
lämplig plats.
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2.3 Riktlinjer och utveckling inom trafik- och stadsplanering

Utvecklingen av staden har haft stor 
inverkan på stadsrummets form och 
funktion, men även på synen på transporter 
och prioritering mellan olika trafikslag. 
Stadens rum kan ses som ett resultat av 
varje tidsepoks ideal och kunskapsbild. 
På platser som Uppsala stora torg 1938 är 
situationen liknande den som shared space 
vill uppnå. Då fanns där inga regleringar 
och trafikanterna samspelade på ytan. 
Situationen liknar mycket den som är i dag 
på Brunsparken i Göteborg. Brunnsparken 
refereras och diskuteras även som ett exempel 

6. Uppsala Stora torg 1938
Bildkälla: Upplandmuseets arkiv

på shared space, där en väldigt komplex 
situation med blandning av trafikanter finns. 
Trots att regleringar saknas finns en tyst 
överenskommelse om att om en spårvagn 
signalerar så har den företräde. Brunsparken 
utgör en plats där förflyttningar mellan 
olika punkter inte styrs med övergångställen 
eller annan reglering. Platsen har även inga 
markanta höjdnivåer mellan trottoar och 
körfält, vilket vad det gäller utformning, är 
typiskt för shared space. Dessa element är 
tydligast i förlängningen av parken ner mot 
lejontrappan. 
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7. Göteborg Brunsparken 2009 
Bildkälla: http://goteborg.trafiken.nu/ 
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SCAFT och Woonerf

Sedan 1960-talet har stadsplaneringen styrts 
av bilen och dess framkomlighet (Berntsson, 
2002). Kunskapen om bilens negativa effekter 
fanns inte i den utsträckning som idag. 
Därför kom bilens stå för det moderna och 
för framtiden. I Sverige gav statens planverk 
ut SCAFT riktlinjer för stadsplanering 
med hänsyn till trafiksäkerhet år 1968. 
Riktlinjerna bygger på Radburn utanför 
New York 1928 (Berntsson, 2002) och 
fokuserar på bilen och dess framkomlighet 
och säkerhet. Separering av trafikslagen 
blev planeringsidealet. Separering innebar 
att korsningar planerades planskilt vilket 
innebar att gång- och cykelvägar lokaliserade 
i säkra passager med tunnlar eller med 
broar över vägarna. Detta kallas för 
lokaliseringsprincipen och går ut på att gång- 
och cykelnätet inte ska hamna i konflikt med 
övrig trafik på väg mellan olika målpunkter. 
Även konflikter mellan gående och cyklister 
skulle undvikas. Utifrån detta sätt att 
planera utvecklades skilda nät för de olika 
trafikslagen. Metoden fick stort genomslag i 
planering av ny bostadsområden. Berntsson 
(2002) beskriver SCAFT:s principer så här 
”Överraskningsmoment skulle undvikas 
genom överskådlighet, enkelhet och 
enhetlighet i utformningen av trafikmiljön.” 
(Berntsson, 2002, sid. 306). I efterhand 
går det att konstatera att idealet ledde till 
att andra kvalitéer i staden gick förlorade, 
människor blev mer bilberoende, antal bilar 
ökade som ställde krav på fler vägar. 

Redan under den här tiden fanns tankar som 
påminner om idén bakom shared space. På 

mindre gator i bostadsområden utvecklades 
ett koncept som först blev känt som woonerf  
och spreds från Nederländerna vidare till 
övriga Europa (Hamilton-Baillie, 2008b). 
Woonerf  innebar att gatan utformades för 
att minska hastigheten för fordonstrafik, 
förbättra säkerheten och sikten samt att bidra 
till omgivningens kvaliteter (Brenner, 2006). 
Woonerf  innebär att trafikslag blandas på 
de gåendes villkor. Metoden var föregångare 
till den danska beboelig gatan, den norska 
gatetun (Brenner, 2006), den brittiska 
home zones (Hamilton-Baillie, 2008b) och 
det svenska gångfartsområdet som ersatte 
gårdsgatan (Wallberg et al. 2008). 

8. Bilden visar SCAFT principen
Bildkälla (Berntsson, 2002, sid. 306).
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9. Nybygd gårdsgatemiljö i 
Malmö, västra hamnen 
Bildkälla: Linnea Carlson, foto

10. Äldre gårdsgatemiljö i Malmö, 
Limhamn
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto 
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TRÅD

1982 gav Statens planverk ut TRÅD, 
Allmänna råd för planering av stadens 
trafiknät, i Sverige som en reaktion på den 
rådande SCAFT-planeringen. Nu var fokus 
på lokalisering, grannskap och trafiktålighet 
istället för enbart trafikseparering. 
Trafiksäkerhet var det grundläggande 
målet. Värdeskala byggdes upp röd-gul-
grön kvalitet utefter vägstandarden, där 
grönt innebar god kvalitet vid nyplanering, 
gult användas vid förändring i befintliga 
områden och rött skulle undvikas. Skalan 
skulle användas för att väga olika lösningar 
mot varandra. Tanken bakom TRÅD var att 
gå från normer till användning, riktlinjer och 
målbilder. 1992 kom Boverket, Vägverket 
och Naturvårdsverket ut en remissupplaga 
av TRÅD. I de nya riktlinjerna togs mer 
hänsyn till estetik, kollektivtrafik, miljö 
och energi och de syftade till att minska 
den totala biltrafiken och fokus kom mer 
att läggas på gångtrafikanter och cyklister 
(Berntsson, 2002).

TRAST

Under 2007 gavs den senaste utgåvan 
av trafikplanerar handboken Trafik för en 
attraktiv stad ut i Sverige, som förkortas 
TRAST. Handboken ska fungera 
vägledande i planering och består av en 
förkortad version och ett underlag.  TRAST 
behandlar staden och trafiksystemet utifrån 
fem kvalitetsbegrepp, stadens karaktär, 

tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och 
miljön. Ambitionen är att ge riktlinjer och 
råd om hur trafiksystemet ska utformas 
och utvecklas för att stödja en positiv 
stadsutveckling där planeringen ser till hela 
staden. Boken behandlar samhällsplanering 
utifrån ett transportperspektiv. Syftet med 
TRAST är ”att foga in trafiksystemet i sitt 
sammanhang och skapa en brygga mellan 
olika sektorer inom samhällsplaneringen.” 
(Trafik för en attraktiv stad 2007a, sid. 3).

I TRAST förespråkas en differentiering av 
transportnätet vilket innebär att trafiknätets 
olika delar får olika uppgifter. Delarna 
kallas för länkar och en del länkar avser 
att hantera stora mängder trafik medan 
andras uppgift är att begränsa antalet 
fordon. Varje del fyller sin funktion och 
måste utformas så att den tjänar det 
resterande nätet. Viken standard som nätet 
ska ha hänger samman med målsättning 
som blir vägledande i prioriteringar och 
avvägning mellan olika trafikslag. Idealet 
i dag inom trafik- och stadsplaneringen 
handlar också om att sätta andra grupper 
än bilisten i fokus. Bilens tempo ersätts 
av gång- och cykeltrafikanten i centrala 
områden av staden och sociala aspekter som 
möten och delaktighet uppvärderas. Det 
handlar om gränsöverskridande planering 
mellan olika sektorer, detta för att gå ifrån 
stuprörsplanering och utveckla staden i sin 
helhet. Denna utveckling inom planering är 
allmän i stortsätt i hela Europa. I artikeln 
”Towards shared space” (2008c) beskriver 
Hamilton-Baillie en liknande utveckling 
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av planeringen i England. Där kom 
Traffics in Towns ut 1963 som kan ses som 
Storbritanniens motsvarighet till SCAFT. 
2007 gavs publikation Manual för Streets 
(2007) ut Department for Transport (DfT). 
Manualen innehåller vägledning för de 
lokala myndigheterna i England och Wales. 
Precis som TRAST pekar den på balans 
mellan gator som platser samt gatans roll 
för rörlighet och andra aktiviteter än bilens. 

Diskussion - utveckling inom trafik- 
och stadsplanering

Genom att studera utvecklingen inom trafik- 
och stadsplanering går det att konstatera 
att lösningar och tankar som liknar shared 
space funnits under en längre tid i olika 
stadsrum. Planeringsidealet har gått från 
en separerande till ett integrerande synsätt. 
Integrering beskrivs så här i TRAST: 
”Integrering innebär att olika trafikslag 
blandas. Integreringen ställer höga krav 
på utformning och hastighetsanpassning. 
Integrering kan till exempel ske i en 
gårdsgata där alla trafikslag finns på samma 
gatuyta, utan att skiljas åt med kant eller 
nivåskillnad.” (Trafik för en attraktiv stad 
2007a sid. 57). Integration av trafikslag 
handlar alltså främst om gårdsgatan, numera 
gångfartsområden, enligt TRAST.

Integrering är även synligt i andra 
sammanhang som exempelvis blandstaden, 
där olika verksamheter blandas som 
kontor, bostäder och handel. Jag vill påstå 

att det finns en trend som pekar mot att 
integrera, därför känns shared space i 
tiden just nu, trots att den varit närvarande 
under en längre tid. Men frågan är om ett 
verkligen är ett ändamål i sig att blanda 
när det gäller trafikanter? Separation och 
integration kommer jag att utveckla utifrån 
kvalitetsbegreppen i nästa kapitel.

Trafiksystemet enligt TRAST bör planeras 
utefter differentiering av trafikrum. Där varje 
trafikrum ska underbygga det övergripande 
nätet, oavsett om vi diskuterar gång- och 
cykelnätet, kollektivtrafiknätet eller vägnät. 
Detta måste även gälla för de rum som 
utformas som shared space. En etablering 
får inte innebära oönskade störningar för 
det övriga systemet.

Så här skriver TRAST om gaturum:

”Gator, torg, parker och andra 
allmänna platser är vårt gemensamma 
vardagsrum. Gator tillsammans med 
fasader bildar gaturum, och gatan i 
den centrala delen av staden är en 
del av våra nutida torg. Gaturummen 
knyts samman i stråk, som tillsammans 
bildar attraktiva områden där gående 
lockas att röra sig. Rummen kan 
utvecklas, fyllas av mera mänsklig 
aktivitet, om biltrafiken anpassas 
till människors krav på rörelse och 
vistelse. I bostadsområden och på 
mindre orter finns inte underlag för 
att skapa en hög puls med liv och 
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rörelse. Målet är då i stället att skapa 
trygga och säkra boendemiljöer som 
inbjuder till möten mellan de boende 
och en god utemiljö för barn.”
 (TRAST – Trafik för en attraktiv 
stad, 2007a, sid. 7)

I TRAST står det att gatan är våra nutida 
torg, de ska alltså tillåta och underlätta för 
aktiviteter som tidigare uppstod på torget. 
Både i TRAST och Manual för Streets går det 
att se tecken på detta synsätt. På torget är det 
tydligt att gångtrafikanten är prioriterad och 
stadsrummet till för deras aktiviteter. Torget 
är till för möten och sociala aktiviteter. Som 
jag ser det är alltså tanken att torgets kvalitéer 
ska överföras på gatan i större utsträckning 
delvis genom shared space utformningen. 
Säkerligen är det denna inställning som gör 
att diskussionen och utbyggnad av shared 
space sker nu. Gatan har alltså en central 
roll. Begreppet gata definieras i VGU - 
Vägar och gators utformning (2004), utifrån 
Trafikförordningen. Där definieras gatan 
utifrån dess ändamål, gata innebär att en 
plats iordningställs för trafiken som även är 
till för allmänt bruk på del av gatuområdet. 
VGU tar även upp gatan utifrån Plan- och 
Bygglagens 1987:10 betydelse. Där definieras 
gata som mark som enligt detaljplan är 
allmän plats. Väg skiljer sig från begreppet 
gata och betyder enligt Trafikförordningen 
plasts för trafik iordningställd del av 
vägområde eller annan kommunikationsyta, 
denna definition används i VGU. Den är 
med andra ord inte definierad som till för 
allmät bruk som i gatans fall. Sture Balgård 

(red) (1994) menar att skillnaden mellan 
gata och väg är att gatan fylls med flera 
trafikantgrupper. Gatans estetik skiljer sig 
också även väggarna och hastigheten utgör 
en skillnad från vägen. Vägen är mer till för 
förflyttning enbart, väggarna är inte lika 
sammanhängande som vid en gata. Därmed 
går det att säga att gatan har ett annat syfte 
än vägen. Därför påstår jag att gatan utgör 
den miljö där shared space passar in. Precis 
som definitionen av shared space i det här 
arbetet avser i definitionen av plats. Gatan 
utgör en allmän plats som innebär generella 
krav i funkton och utformning ur flera 
aspekter, dessa kommer att belysas i nästa 
kapitel. 
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2.4 Sammanfattande slutsatser

• Det finns ett kunskapsbehov i kommuner att veta mer om shared 
space.

• Shared space påverkar stadslivet utifrån flera olika aspekter i staden 
som har med användning, utseende, prioritering och utveckling att 
göra. 

• Shared space är ett stadsrum som är utformad för att oskyddade och 
skyddade trafikanter kan använda samma utrymme för att utföra 
sina aktiviteter. Det bidrar med mer möjlighet till sociala aktiviteter 
för människor än vad exempelvis en signalreglerad korning gör. 

• Shared space kan utgöra en plats som kan vara en yta, en sträcka 
eller en punkt, dvs en avgränsad yta på en sträcka. Shared space har 
samma generella krav på utformning som andra allmänna platser, i 
synnerhet när det gäller tillgänglighets aspekter. 

• Shared space kan inte utgöra en väg enligt VGU:s och Sture Ballgårds 
definition. Att en väg är till för enbart förflyttningar. Shared space 
är en plats som ska tjäna som yta för förflyttningar, men inte enbart, 
platsen ska också ge möjlighet för andra aktiviteter. 

• Shared space är till stor del inget nytt fenomen det har funnits under 
en längre tid i olika stadsrum. 

• Gångfartsområden utgör integrerade gaturum. Gångfartsområde är 
därmed shared space. 

• Varje del av trafiknätet får inte påverka det övergripande trafiknätet 
negativt. Alltså får inte shared space hinder syften i det övergripande 
trafiksystemet. Detta utgår från TRAST:s differentieringsprincip. 
Det innebär att shared space kan etableras i de delar där biltrafiken 
är oönskad. Trafiknätet har olika ändamål och bör utformas där 
efter. 
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3. Utgångspunkter och   
 teoretisk referensram

I det här kapitlet presentera TRAST:s 
kvalitetsbegrepp stadens karaktär, 
tillgänglighet, trygghet, trafiksäkerhet och 
miljön. Detta utifrån TRAST (Trafik för en 
attraktiv stad 2007ab), STADSPLANERA 
- i stället för trafikplanera och bebyggelseplanera 
(Berntsson 2002) och valda teoretiker. 
Begreppet miljö vidgas till hållbarhet 
utifrån sociala, ekonomiska och ekologiska 
aspekter. Tillgänglighet utvecklas med att 
innefatta även framkomlighetsaspekter och 
trygghet och trafiksäkerhet kopplas samman 
med begreppet risk. Vilken inverkan 
shared space har på kvalitetsbegreppen 
presenteras utifrån tidigare studier på 
området. Till begreppen presenteras även 
analys- och inventeringsmodeller som kan 
användas för att undersöka platser och 
områden utifrån begreppen. Människor 
som utgör trafikantgrupper, beskrivs först 
i det här kapitlet. Dessa utgör viktiga 
utgångspunkter i arbetet med shared 
space eftersom det är deras intressen och 
önskemål som ska tillgodoses.

Nyckelfrågan är vad som bör vara 
dimensionerande vid utformning av 
shared space utifrån olika trafikantgrupper 
och vilka prioriteringar som är lämpliga 
avseende kvalitetsbegreppen. Politiska 
målsättningar, visioner och lagstiftning 
kopplat till de olika begreppen presenteras 
för att poängtera vilka krav och mål som 
planeraren ska ta hänsyn till och arbeta 
utefter. Dessa är hämtade från regeringens 
prop. 2008/09:93, ”Mål för framtidens 
resor och transporter”, Plan och Bygglagen 
1987:10 och Miljöbalken 1998:808. Dessa 
gäller vid planering av den bebyggda 
miljön i allmänhet, och därmed också vid 
etablering och utformning av shared space. 

Slutligen förs ett övergripande diskussion 
utifrån innehållet i kapitlet. Syftet är att 
identifiera motsättningar mellan kvalitéerna 
och utgångspunkter för ställningstaganden i 
prioritering. Detta ska i sin tur användas för 
att utforma en arbetsmodell som presenteras 
i nästa kapitel. I det kapitlet beskrivs även 
hur analyserna används i avseendet med 
shared space mer i detalj.

11. Illustrationen visar de transportpoli-
tiska målens struktur. Funktionsmålet och 
hänsynsmålet skall bidra till och konkreti-
sera det övergripande målet.  
Bildkälla: prop. 2008/09:93, Mål för framti-
dens resor och transporter, sid. 13
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3.1 Användargrupper/trafikanter

Trafikant definierar som en person som deltar i trafiken. Det är viktigt att komma ihåg 
att alla trafikanter utgörs av människor. Trafikanter I det här arbetet indelas trafikanter 
i grupper utifrån vilket nät de använder för förflyttning och utifrån olika anspråk som 
kopplas till trafikantgruppen. I det här arbetet delas trafikanterna in i två huvud grupper 
oskyddade och skyddade trafikanter och i sex undergrupper. Dessa är: gående, cyklister, 
mopeder, kollektivtrafik, personbilister och fordon i tjänst.

12. Människan som trafikant
Bildkälla: egen illustration
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Oskyddade trafikanter

En oskyddad trafikant är en person 
som inte färdas i ett skyddat fordon10. 
Gående, cyklister och mopeder hör 
till gruppen oskyddade trafikanter. 
Personer som leder sin cykel räknas 
också som gående. 

Gående
Gåendes anspråk på utformning på 
platser som kan hamna i konflik med 
andra trafikgrupper, beskrivs innebär 
att ”Vid gångnätets korsningspunkter 
med bilnätet bör utformningen göra att 
gångtrafiken prioriteras framför biltrafiken 
så att bilnätets barriärstorlek minimeras.” 
(Trafik för en attraktiv stad 2007b, sid. 
189). Till gruppen gående utgör barn är 
en särskilt viktig grupp. Deras möjlighet 
till rörlighet innebär särskilda anspråk på 
miljön. Människor under 18 år räknas som 
barn. 40 % av barn i åldern 11-15 går, de 
utgör den grupp av befolkningen som går 
mest (Trafik för en attraktiv stad 2007b). 
Barn mellan 6-12 år anses av FN utgöra 
en grupp som inte är trafikmogen. Barn 
mellan 4-5 år rör sig också i trafiken mellan 
exempelvis hemmet och lekplatsen, dessa 
har ännu mindre färdigheter i trafiken och 
bör inte röra sig längre sträckor på egen 
hand. Stålhamre (2007) menar att det är 

fel att tro att barns lek bara är begränsat 
till lekplatser utan barn bär leken med sig. 
Hon skriver också att ”Det måste finns 
möjligheter att lära känna och vistas i 
olika typer av miljöer.” (Stålhamre, 2007, 
sid. 51). Hon menar också att barn gärna 
vistas i samma stadsrum som vuxna, efter 
som där sker lärande och utvecklas barnet 
snabbast. Att stadsrum tar hänsyn till barn 
är också en kvalitet för vuxna som har  
barn, eftersom det blir lättare för dem att 
vistas i stadsrummet. För barn, 6-12 år, 
kan en miljö där vuxna låter barnen röra 
sig själva ses som en tillgänglig miljö ur 
barnens perspektiv. Barn efterfrågan på en 
säker och trygg miljö innebär krav på låga 
hastigheter, max 30 km/h för att de ska 
kunna röra sig fritt.

Gruppen funktionshindrade ställer också 
särskilda krav på utformning av den 
fysiska miljön. Det finns olika typer av 
funktionshinder och personer med ett 
funktionshinder kan vara hindrat i olika 
grader. Ett handikapp uppstår först när en 
person med funktionshinder ställs inför 
otillgängliga miljöer. 

I Tillgänglig stad: en idéskrift om mål, 
strategier och arbetssätt när kommunen 
upprättar en tillgänglighetsplan för trafiknät 
(2005) från Sveriges Kommuner och 

10. Begreppsförklaringen är hämtad från Svenska akademiens ordbok.
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Landsting delas funktionshindrade in 
i 1. nedsatt rörelseförmåga, 2. nedsatt 
perceptionsförmåga, 3. nedsatt kognitiv 
förmåga och 4. allergier och överkänsliga.

Personer med nedsatt rörelseförmåga har 
problem med ojämna underlag, nivåskillnader 
större än 5 m och har svårighet att klara 
av sidolutningar. Gemensamt för flera av 
människor i denna här gruppen är att de kan 
ha nedsatt ork vilket gör att de inte klarar 
längre förflyttningar. Personer med nedsatt 
perceptionsförmåga är personer som har 
nedsatt syn, är blinda eller hörselskadade. De 
har svårigheter att överblicka omgivningen, 
svårigheter att uppfatta nivåskillnader och 
förändringar vertikalt, stora svårigheter att 
gå på ojämna underlag, stora problem med 
sidolutningar, behöver orienteringskäpp,  
behöver taktila kontraster, har svårigheter 
att sortera viktig ljudinformation i bullrig 
miljö och de klarar ej sidolutningar 
större än 2,5 %. Personer med kognitiv 
funktionsnedsättning har svårigheter att 
orientera sig, svårigheter att förstå ologiska 
utformningar, svårigheter att göra snabba 
bedömningar. Den sista gruppen, allergiker 
och överkänsliga, kan ha problem med 
att gå långa sträckor, svårigheter att vara i 
tättbefolkade utrymmen och svårigheter att 
röra sig i utemiljöer på grund av doftande 

och/eller vindpollinerande växter och/eller 
trafiktäta miljöer. 

Äldre personer är även en grupp som har 
krav på utformning. Gruppen äldre beräknas 
enlig Statistiska centralbyrån(SCB)11 att bli 
fler. Till gruppen äldre räknas personer 
över 70 år. Denna grupp är fortfarande 
mycket aktiv och rör sig ute i staden. Men 
det är även vanligt att äldre drabbas av 
flera typer av funktionsnedsättningar. 
Den här gruppen efterfrågar trygghet, 
överskådlighet, enkelhet och tydlighet samt 
underhåll av den fysiska miljön. Många äldre 
är har nedsatt reaktionsförmåga, svårighet 
att uppfatta föremål i rörelse, svårighet att 
sortera information, upplever rädsla för 
cyklister på gemensam gång och cykelbana, 
känner mer otrygghet kring öppna platser 
och har problem med tidsintervaller för 
gröngubbe. De kan även ha balansproblem 
och ha svårigheter att gå bakåt. Detta 
visar en undersökning som genomfördes i 
Göteborg som presenteras i TRAST (Trafik 
för en attraktiv stad 2007b). 

Cyklister
Cyklister är en grupp som under senare år 
fått mycket uppmärksamhet. Cyklister gör 
också anspråk på utformning av den fysiska 
miljön, så här står det i TRAST ”Stråken bör 
ha en enkel och tydlig vägvisning och en egen 

11. Uppgiften redovisas på SCB:s hemsida på adressen http://www.scb.se/Pages/Table-
AndChart____231100.aspx, 2009-04-24.
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anpassad belysning. Korsningspunkterna 
med bilnätet bör vara så utformade att 
den barriärstorlek som bilnätet medför 
minimeras.” (Trafik för en attraktiv stad 
2007b, sid. 208). Cyklister kan även hamna i 
konflik med gångtrafikanter och hindras av 
att de rör sig på eller över cykelbanor. När 
det gäller användning av cykel så påverkar 
fler olika faktorer. Det kan handla om 
väder, cykelnätets utformning och standard, 
orienterbarhet, topografi och belysning.  

Mopeder
Gruppen mopeder är en jämförelsevis lite 
grupp i nuläget. Inom trafikplanering har 
gång, cykel, kollektivtrafik och biltrafik haft 
störst fokus. I TRAST menas att det gör att 
mopedisterna inte behandlas som ett eget 
trafikslag i planering och därför finns det 
lite planeringsunderlag om denna grupp. 
Försäljningen av mopeder ökar dock, så att 
i framtiden kan denna trafikantgrupp vara 
större än idag. Mopedister gör anspråk på 
säkra korsningar. Mopeden kan vara svår att 
upptäcka och komma fort, de utgör också 
en grupp som ofta är inblandad i olyckor. 
Olyckor sker främst på 50- eller 70-väg och 
hälften av alla olyckor sker i tätbebyggt 
område (Trafik för en attraktiv stad 2007b).

Med transportkvalitet för mopedister avses 
nätets kontinuitet, kapacitet, flexibilitet, 
tillförlitlighet, genhet, orienterbarhet, 
bekvämhet, säkerhet. Mopeder delas in i 
klass 1 och 2. Klass 1 utgör en moped som 
får köras i högst 45 km/h. De ska köra på 
vägrenen om det finns en sådan, annars är 

de hänvisade till körbanan. Dessa mopeder 
får inte köra i cykelfält eller på cykelbanan. 
Klass 2 utgörs av två typer av mopeder. 
En som får färdas i högst 25 km/h och 
den andra får köras i högst 30 km/h. För 
denna klass gäller att mopeden ska köra på 
cykelbanan, men de ska köra på vägrenen 
om sådan finns, annars på körbanan om inte 
en särskild cykelbana finns. Båda klasserna 
får färdas i bussfilerna. Detta regleras i 
Trafikförordningen (SFS1998:1276).

Skyddade trafikanter

Kollektivtrafiken, personbilister och 
fordon i tjänst utgör gruppen skyddade 
trafikanter. Fordon i tjänst inkluderar 
godstrafik, postbilar, sophanteringsfordon, 
varudistributionsfordon, utryckningsfordon 
osv. Denna typ av transporter är nödvändig 
för att underhålla och tjäna staden och 
samhället, därför utgör de en grupp för 
sig även om de använde samma vägnät 
som personbilister. De ställer i vissa 
situationer andra krav på framkomlighet än 
personbilister. Kollektivtrafiken kan utgöras 
av buss, spårvagn, färdtjänst, tunnelbana, 
tåg osv. Kopplat till shared space utgör 
kollektivtrafiken främst buss, färdtjänst och 
spårvagn.  

Personbilister
Trafiksystemet domineras idag av biltrafiken. 
Deras anspråk har länge varit styrande i 
planeringen. Bilismen brukar ha en tendens 
att växa om mer utrymme ges. Därför är det 
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viktigt att balansera bilens framkomlighet. 
Vägnätet delas in i huvudnätet och 
lokalnät för biltrafik. I TRAST står det 
att ”Huvudnätet bör medge en god 
färdhastighet och alternativa vägval” (Trafik 
för en attraktiv stad 2007b, sid. 285). Vidare 
står det att ”Lokalnätet bör möjliggöra för 
bilister att nå lokala målpunkter, parkeringar, 
hämta och lämna personer på lämpliga 
platser samt i övrigt lossa och lasta varor vid 
entréer.” (Trafik för en attraktiv stad 2007b, 
sid. 285). Hur vägsystemet sätts samman har 
betydelse för funktionsindelningen vilket 
även påverkar olika anspråk och utformning 
(Trafik för en attraktiv stad 2007b).

83 procent av befolkningen beräknas ha 
tillgång till bil (Trafik för en attraktiv stad 
2007b). Människor i större städer använder 
inte bil i samma utsträckning som i mindre 
orter och på landsbygden. Undersökningar 
visar att kvinnor körbil mindre än män. 
Män reser 71 procent av resta kilometer 
med bil medan kvinnor reser 60 procent. 
Män gör också längre resor med bilen än 
kvinnor. Bilanvändandet är störst i gruppen 
yrkesverksamma mellan 25-64 (Trafik för en 
attraktiv stad 2007b).
 
Kollektivtrafik
Att kollektivtrafiken uppfattas som attraktiv 
av resenären är viktigt. Undersökningar, som 
hänvisas till i TRAST (Trafik för en attraktiv stad 
2007b), visar att restid och reskvoter är det 
mest avgörande för att människor ska välja 
kollektivtrafiken. Om differensen mellan 
att åka bil och kollektivtrafik är den samma 

väljer människor oftast kollektivtrafiken. 
Därför är det viktigt att prioritera 
kollektivtrafikens framkomlighet för att nå 
ett välfungerade hållbart trafiksystem (Trafik 
för en attraktiv stad 2007b). Restiden handlar 
även om antal stopp och byten. Många små 
tidsförluster kan få stora konsekvenser 
sammanlagt. Ändra faktorer som är viktiga 
för kollektivtrafikens konkurrenskraft är 
pålitlighet, enkelhet, trygghet, information, 
komfort och pris (Trafik för en attraktiv stad 
2007b). Målet de senaste åren har varit att 
öka körhasigheten för busstrafiken. Strategin 
hämtas då ofta från spårtrafiken där egna 
banor, bussgator, prioritet i korsningar är 
några åtgärder som genomförs. Spårväg i 
form av gatuspår är lättare att integrera med 
gång och cykeltrafik. Dessa kan användas 
på gator där biltrafik inte är tillåten. Detta 
är positivt och tar förhållandevis lite mark 
i anspråk. Utryckningsfordon kan även 
med enkelhet ta sig fram på denna typ av 
spårområden. Kollektivtrafiken används 
ofta i kombination med gång och cykel. 
Därför bör dessa system utformas så ett de 
stödjer varandra. 

Fordon i tjänst
Om inte godstrafik, postbilar, 
sophanteringsfordon, varudistributions-
fordon, utryckningsfordon skulle ta sig fram 
skulle samhället sluta fungera. Godstrafiken 
utgör särskilt en förutsättning för ekonomisk 
utveckling och näringslivet är starktberoende 
av att det finns ett fungerande nät för dem. 
De använder främst huvudgator men kräver 
tillgång till lokalnät för att kunna komma 
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nära (Trafik för en attraktiv stad 2007b). För 
utryckningsfordon är tillgänglighet och 
framkomlighet i nätet viktigt till målpunkter 
som sjukhus, brandstation mm. Oavsett 
hur gatan regleras är det viktigt att det 
dimensioners så att utryckningsfordon kan 
komma fram, detta påverkar gatusektionen 
och korsningar. På det primära 
utryckningsnätet bör hastigheten inte 
understiga 50 km/h och på det sekundära 
nätet bör hastigheten vara 30 km/h. Det 
är viktigt att komma ihåg att huvudnät 
för biltrafik inte alltid är det självklara 
primärnätet för utryckningsfordon. 

Trafikanter och shared space

I det europeiska forskningsprojektets 
utvärdering konstaterades att för trafikanten 
är det förändringen och den nya miljön 
som är svårast att ta till sig. Detta var extra 
tydligt för äldre människor och för personer 
med funktionsnedsättning. Platsen blir 
extra problematisk för blinda och personer 
med nedsatt syn. Utformningen på shared 
space kan upplevas främmande eftersom 
den ofta efterliknar ett torg med fungerar 
på ett annat vis. Det ställer till problem när 
tidigare element, exempelvis trottoarkanter, 
som användes som ledstråk för synskadade 
personer tas bort. I projektet konstaterades 
att shared space väckt viktiga konstruktions- 
och utvecklingsfrågor som syftar till att 
förbättra tillgången och integration för 
funktionshindrade. Det behövs fortfarande 
arbete för att utveckla fungerade 

ledstråk som kan främja förtroendet och 
engagemanget hos dessa särskilt utsatta 
grupper. Nya utformningsprinciper som 
shared space ska inte behöva hejdas 
för att åter igen behöva förlitar sig på 
separation och segregering av gator och 
trafikantgrupper, menar de som förespråkar 
metoden (Hamilton-Baillie, 2008a). Hur 
skyddade trafikantgrupper upplever platsen 
finns idag inte mycket undersökningar 
om. Däremot finns flera studier på främst 
gångtrafikanters upplevelser.

Att studera trafikantgrupper 

På en plats som är tänkt att fungera 
som shared space är det viktigt att 
undersöka vilka som använder platsen. 
TRAST (Trafik för en attraktiv stad 2007b) 
konstaterar att när det gäller uppgifter om 
antal gång och cykeltrafikanter så är ofta 
planeringsunderlag bristfälliga. Däremot när 
det gäller fordonsflöden kopplat till skyddade 
trafikanter finns bättre underlagsmaterial 
att tillgå. Det är viktigt att komplettera 
med underlag för alla trafikantgrupper för 
att kunna behandla dessa lika. I fallet med 
shared space menar Hammarin, Warnelids 
(2006) att platsen fungerar bättre om där 
är ett lägre fordonsflöde än fotgängarflöde. 
De menar att förhållande kan innebära 
friare rörelse mönster för fotgängare på 
platsen. Om det är dessa förutsättningar 
som eftersträvas är det extra viktigt att 
skaffa kunskap om förhållandet mellan 
trafikantgrupper på platsen. Att genomföra 
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nätanalyser är också ett sätt för att kunna 
identifiera de nät som passerar just den 
aktuella platsen. Näten kan delas in i gång- 
och cykelnät, vägnät och kollektivtrafiknät. 
Nätens olika delar kan ge bra information 
om platsen och dess roll i det övergripande 
trafiksystemet. Analysen kan också innehålla 
information varifrån trafiken kommer ifrån 
och vilken relation har den till området. 
Vilken hastighet har platsen, vilka aktiviteter 
sker här är också aspekter att undersöka. 
Kunskap om olika trafikantgrupper är 
nödvändig för att kunna göra avvägningar 
och prioriteringar för utformningen av 
platsen. Detta är viktigt i sammanhang med 
shared space dessutom måste utformningen 
ta hänsyn till kvalitetsbegreppen utifrån 

13. Tabellen visar hur man kan sammanställa olika aspekter för att kunna göra en samlad bedömning utifrån olika anspråk och 
för att se om samtliga aspekter behandlats.
Bildkälla: Trafik för en attraktiv stad 2007b, sid. 166

samtliga trafikantgrupper, dessa presenteras 
senare i det här kapitlet. Tabellen nedan är 
hämtad från TRAST (Trafik för en attraktiv 
stad 2007b) och visar hur man kan strukturera 
en bedömning av olika trafikslagen.

En intressentanalys kan även genomföras 
som ger en bild av olika aktörers anspråk på en 
planerad shared space yta. Aktörer kan vara 
boende, näringsidkare osv. Intressentanalys 
genomförs bäst med representanter som 
uttalar sina anspråk och önskemål. En sådan 
här analys kräver lite organisation och tid. 
Den går också att genomföra individuellt 
men då bygger resultatet enbart på den egen 
uppfattning om av andras önskemål är. 
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3.2 Kvalitetsbegreppet miljö och hållbarhet

Miljö är ett ord som kan kombineras 
på olika sätt. Miljö kan vara stadsmiljö, 
boendemiljö, kulturmiljö, livsmiljö, 
miljöpåverkan, miljökvalitetsnormer, 
miljömål, ljudmiljö, miljövänlig. I det 
här sammanhanget handlar miljö om 
i första hand miljöpåverkan. I TRAST 
är innebörden av miljöpåverkan ”Ett 
samlat begrepp för den påverkan 
som trafiken har på omgivningen, 
exempelvis att ta i anspråk yta, 
påverka stadsbilden, påverka hur 
man upplever staden och dess folkliv, 
buller, vibrationer, luftföroreningar 
och klimatpåverkan.” (Trafik för en 
attraktiv stad 2007a sid. 57) Denna 
innebörd är det som i det här arbetet 
är miljöpåverkan. 

Definitionen av hållbarutveckling är att 
bedriva en samhällsutveckling som tillgodoser 
dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillgodose sina 
behov enligt Världskommissionen för miljö 
och utveckling rapport från 1987, ”Our 
Common Future” (World Commission 
1987). Hållbarhet delas in i social, ekologisk 
och ekonomisk hållbarhet. Social hållbarhet 
avser möjlighet för socialt engagemang och 
mångfald, förutsättningar för kultur, möten 
och upplevelser. Ekologisk hållbarhet 
handlar om transporter och miljöpåverkan, 
energisystem och biologisk mångfald. 

Ekonomisk hållbarhet handlar om 
samhällsekonomi, ekonomisk generering 
och projektets ekonomi (Trafik för en 
attraktiv stad 2007b). I det här arbetet 
behandlas främst social och ekologisk 
hållbarhet.
 
Krav och mål med hållbarhets 
arbete och miljöpåverkan

Övergripande målet i regeringens prop. 
2008/09:93, ”Mål för framtidens resor 
och transporter” är att ”… säkerställa 
en samhällsekonomiskt effektiv och 
långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. 
(Prop. 2008/09:93 sid. 14). Där formuleras 
även ett hänsynsmål, Hänsynsmålet – 
Säkerhet, miljö och hälsa, innebär att 
”Transportsystemets utformning, funktion 
och användning ska [..] bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 
hälsa.” (Prop. 2008/09:93 sid. 30) Miljömålet 
En god miljö innebär bland annat att 
transportsystemets utformning och funktion 
skall bidra till att miljökvalitetsmålen 
uppnås. Transportsektorn bör bidra till 
att miljöpolitikens delmål nås. Utsläppen 
av koldioxid från transporter i Sverige 
bör 2010 ha stabiliserats på 1990 års 
nivå. Antalet människor som utsätts för 
trafikbullerstörningar överstigande de 
riktvärden som riksdagen ställt sig bakom 
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för buller i bostäder skall ha minskat med 
5 procent till 2010 jämfört med 1998. 
Inriktningen för att nå bullermålet bör vara 
effektivaste reduktion av störningar och att de 
mest bullerutsatta människorna prioriteras.” 
(Svenska miljömål…, 1997/98:145, 1998) 
Målsättningarna handlar bland annat om att 
ge bättre förutsättningarna för gång och cykel 
som alternativ till bilen i städer. Det handlar 
också om att prioritera kollektivtrafiken så 
att den blir konkurrenskraftig.

Bestämmelserna i Plan- och bygglagen 
1987:10 syftar till hållbarutveckling där 
”beaktande av den enskilda människans 
frihet främja en samhällsutveckling med 
jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö 
för människorna i dagens samhälle och 
för kommande generationer.” (Plan- och 
bygglagen 1987:10) är huvudinriktningen. 
I Miljöbalkens 1998:808 portalparagraf  
står det att mål är att främja en hållbar 
utveckling och på så sätt tillförsäkra levande 
och kommande generationer en hälsosam 
och god livsmiljö (Miljöbalk 1998:808). 
Här poängteras sociala värden och goda 
levnadsförhållanden och livsmiljöer i staden. 
Detta är en viktigt aspekt i hållbarhetsarbete. 
Det lokala ansvaret för god livsmiljö och 
har kommunerna. Kommunerna arbetar 
med dessa frågor bland annat genom 
samhällsplanering. 

Ekonomisk, ekologisk och social 
hållbarhet och shared space

Shared space handlar om att försämra 
förhållanden för fordonstrafiken och 
underlätta för cyklister och gående. Att 
minska fordonstrafik innebär mindre buller 
och koldioxidutsläpp som har negativ 
miljöpåverkan och på människors hälsa. 
Metoden innebär också längre hastigheter 
vilket också bidrar till mindre buller och 
utsläpp. Dessa förhållanden påverkar 
alla trafikslag och kan innebära sämre 
framkomlighet även för kollektivtrafiken och 
fordon i tjänst. Detta resonemang utvecklas 
under kvalitetsbegreppet tillgänglighet. 

Att uppmuntra till gång och cykling är 
positivt för folkhälsan. Den sociala frågan 
är nära kopplad till utbyggnaden av shared 
space. Det handlar om att ta tillbaka gatan till 
andra aktiviteter. I frågan om shared space 
menar Hamilton-Baillie (2008c) att det finns 
kopplingen mellan kvalitativa offentliga 
rum som lockar till sociala verksamheter 
och en växande lokal ekonomi. Han menar 
att platser som drar till sig besökare ger 
underlag för handel och service, som i sin 
tur genererar bl.a. arbetstillfällen. Detta är 
bra ur hållbarhetsperspektiven ekonomisk 
och social hållbarhet. Ekonomisk hållbarhet 
blir en konsekvens av att satsa på social 
hållbarheten. 

En annan intressant slutsats som framkommit 
i det europeiska forskningsprojektet Shared 
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Space är att det sker färre förseningar och 
mindre trängsel, vilket ger förbättrade 
restider och framkomlighet. Detta är inget 
som direkt associeras med lägre hastigheter. 
Detta har betydande konsekvenser för trafik 
och för utformning av gator och korsningar. 
Att minska beroendet av signaler och 
formella trafikkontroller kan förbättra 
kapaciteten och rörligheten. Dessa slutsatser 
bygger på observationer från shared space 
system i Lund och Norrköping i samt på en 
shared space i Laweiplein i Nederländerna. 
Laweiplein hanterar 22.000 fordon per 
dag. Mätningar som har genomförts där 
före och efter genomförandet av shared 
space systemet visar att de genomsnittliga 
föreningarns föll från 53 sekunder per 
fordon till mellan 26 och 35 sekunder. 
Långsammare hastighet, ökad samverkan 
och förhandlingar mellan förare och andra 
trafikanter och verkar vara orsaken till detta 
(Hamilton-Baillie, 2008a).

Att planera för hållbarhet och 
minskad miljöpåverkan

Utifrån ett planerarperspektiv så innefattar 
social hållbarhet stadsliv och möjlighet till 
stadsliv. Ekologisk hållbarhet handlar om 
miljöpåverkan, där viktiga aspekter är öka 
kollektivtrafik, minska bilberoendet samt 
uppmuntra människor att gå och cykla. I 
STADSPLANERA - i stället för trafikplanera 
och bebyggelseplanera menar Berntsson 
(2002) att ett väl utbyggt och fungerande 
kollektivtrafiknät är viktigt för att uppnå 

en hållbar stadsutveckling. För att kunna 
konkurrera med personbilen är det viktigt 
att hela tiden sträva efter att förkorta 
restiden. Det är också viktigt att alltid 
studera konsekvenser för kollektivtrafiken 
i stora som små projekt. Det handlar alltså 
om att i planering prioritera kollektivtrafik, 
cyklister och gående. 

Vid planering är det bra att ha kunskap om 
bullernivåer och luftens kvalitet. Detta har 
negativ påverkan på staden och det sociala 
livet. Bullernivå påverkas av trafikmängden, 
och det fungerar så att dubbleras antal 
bilar ger dubbel ökning av bullret. För 
utomhus miljö gäller ett gränsvärde på 
ekvivalent ljudnivå 55 dBA. Bullret kommer 
främst från biltrafiken och nivån påverkas 
av hastighet och underlag (Trafik för en 
attraktiv stad 2007b). Kvävedioxid och 
partiklar är två typer av luftförorening som 
har negativ påverkan på människors hälsa. 
Utsläppen av dessa ämnen från trafiken 
påverkas av trafikmängd, typ av fordon, 
hastighet på vägen och gatans utformning. 
Lägre hastigheter ger mindre utsläpp. Färre 
inbromsningar har också påverkan på 
utsläppsmängd (Trafik för en attraktiv stad 
2007b).

Att prioritera gående kan handla om att 
arbeta med social hållbarhet och att utforma 
miljöer som fungerar som mötesplatser. 
Platserna ska i sin tur ge möjlighet till 
olika typer av aktiviteter. Jan Gehl (2001) 
menar att stadsliv uppstår när människor 
utövar olika typer av aktiviteter. Han delar 
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in aktiviteter i nödvändiga aktiviteter 
(necessary activities), frivilliga aktiviteter 
(optional activities) och sociala aktiviteter 
(social activities). Nödvändiga aktiviteter 
är sådana som att förflytta sig, som att 
ta sig till jobbet. Frivilliga aktiviteter är 
sådant som man önskar göra om tid och 
plats inbjuder till det. Det handlar om att 
ta en promenad för att få frisk luft, sätta 
sig på en bänk i solen eller så i skuggan 
av ett träd. Sociala aktiviteter innebär att 
det krävs andra användare av platsen. Det 
handlar om att se, höra eller prata med 
andra människor. Aktiviteter uppstår inte 
utan vidare menar Gehl (2001) utan med 
hjälp av planering och sammanhang går det 
att underlätta för samtliga aktivitetstyper. 
Gehl och Gemzøe (2006) förespråkar 
att stadsrummet ska utformas efter tolv 
grundkriterier. Kriterierna delas in efter 

tre huvudgrupperingar som har med skydd 
(protection), komfort (comfort) och nöje 
(enjoyment) att göra. De tolv kvalitets 
kriterier som kan användas för att undersöka 
brister eller framgångar i befintliga stadsrum 
men också för att skapa kvaliteter i ett 
planerat stadsrum, menar de. Slutsatsen 
är att ett stadsrum som uppfyller samtliga 
kriterier ger goda förutsättningar för 
stadsliv. I TRAST (Trafik för en attraktiv stad 
2007b) menar man att det är viktigt även här 
att förstå stadsrummet i sitt sammanhang. 
Platser är även de differentierade där vissa 
platser prioriterar oskyddade trafikanters 
aktiviteter och andra inte. På shared space 
ska platsen stödja både trafiksystemets 
aktiviteter och mänskliga aktiviteter. Planera 
för social hållbarhet bör ses i ett större 
perspektiv än enbart platsen, kanske till hela 
stadsdelen. 

14. Tolv kriterier som beskriver kvali-
téer i ett stadsrum 
Bildkälla: egen illustration  som 
bygger på graf  av Gehl, Gemzøe  
(2006), New city life,  

Protection against 
tra�c and accidents - 
feeling safe

Protection against 
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sensory experiences

Opportunities to 
walk

Opportunities to 
stand/stay

Opportunities to 
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3.3 Kvalitetsbegreppet trafiksäkerhet

I det här arbetet används TRAST:s 
(Trafik för en attraktiv stad 2007a) 
definition av trafiksäkerhet, som 
innebär att trafiksäkerhet är ett resultat 
av olika åtgärder för att minska olycks- 
och skaderiskerna i trafiken. 

Nollvisionen och andra uppsatta 
mål i arbetet med trafiksäkerhet

I nollvisionen ligger fokus främst på att 
minska risker för barn och oskyddade 
trafikanter. Nollvisionen innebär att ingen 
ska dödas eller skadas allvarligt till följd av 
trafikolyckor inom vägtransportsystemet 
(prop. 1996/97:137). Den här visionen följs 
upp i Prop. 2008/09:93, ”Mål för framtidens 
resor och transporter”. I propositionen 
står det ”… Nollvisionen är i grunden ett 
etiskt förhållningssätt där omsorgen om 
människors liv och hälsa är ett fundamentalt 
krav vid transportsystemets utformning 
och funktion. Människans förmåga att tåla 
fysiskt våld ska därför vara normgivande vid 
utformningen av transportsystemets olika 
delar.” (Prop. 2008/09:93, sid. 32). Ett av 
de två hänsynsmålen utgör Hänsynsmålet 
– Säkerhet, miljö och hälsa det formuleras 
så här av regeringen: ”Transportsystemets 
utformning, funktion och användning 
ska anpassas till att ingen ska dödas 
eller skadas allvarligt samt bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås och till ökad 
hälsa.” (Prop. 2008/09:93, sid. 30). 

I Plan och bygglagen 1987:10 2 kap. 
Allmänna intressen som skall beaktas 
vid planläggning och vid lokalisering av 
bebyggelse, m.m. står det i 4 § att ”Inom 
områden med sammanhållen bebyggelse 
skall bebyggelsemiljön utformas med hänsyn 
till behovet av 1. skydd mot uppkomst och 
spridning av brand samt mot trafikolyckor 
och andra olyckshändelser, […]4. 
trafikförsörjning och god trafikmiljö,[…] 
6. möjligheter för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga att 
använda området, …”

Trafiksäkerhet och shared space 

Shared space har kritiserats som metod 
utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv. De som 
är negativa till metoden menar att shared 
space leder till kaos och innebär stora risker 
och sämre säkerhet. Resultat från studier som 
genomförts i Europa på shared space platser 
har dock visat på halverade hastigheter och 
färre olyckor (Hamilton-Baillie, 2008b). 
Undersökningen av Skvallertorget i 
Norrköping fick även där positiva resultat 
(”Trafiksäkerhet vid Shared space”, 2007). 
Olycksstatistik visar att trafiksäkerheten på 
Skvallertorget är högre efter ombyggnaden 
än innan då platsen fungerade som en vanlig 
signalreglerad korsning. Utan regleringar 
menar shared space anhängare att människor 
agerar mer ansvarsfullt. De menar också att 
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trafiksignaler kan vara själva upphovet till 
olyckor eftersom föraren tenderar till att 
lita allt för mycket på signalen istället för 
att använda sitt eget omdöme (Hamilton-
Baillie, 2008b). I Storbritannien är Dr 
Douglas Stewart (2007) en av motståndarna 
till shared space. I artikeln ”A clearer vision 
for pedestrian guardrails” menar han att 
det är nödvändigt att separera trafiken 
med tanke på barn och deras säkerhet. 
Han diskuterar även problem som uppstår 
då gångtrafikanter korsar ett trafikrum 
diagonalt. Diagonala förflyttningar innebär 
att gångtrafikanten blir delvis blind på 
ena sidan, då synfältet radikalt försämras 
i jämförelse med om förflyttningen hade 
skett rakt över gatan. Stewart (2007) 
hänvisar till forskning som anger diagonala 
förflyttningar som en av huvudorsaken till 
att en gångtrafikant råkar ut för en olycka 
i trafiken. Diagonala förflyttningar sker 
ofta i samband med övergångsställen eller 
på andra platser där målpunkter på varsin 
sida av vägen ger upphov till korandet av 
gatan. Stewart (2007) hävdar därför att 
det finns en anledning till att använda 
skyddsräcken och den typen av utformning 
för att skapa ett säkert trafikrum. Det är 
oansvarigt att plockar bort regleringar på 
platser utan att kunna presentera bevis från 
undersökningar som visar att shared space 
är en framgångsrikmetod, menar Stewart 
(Transport Professional, 2008). 
I frågan om säkerhet anser Methorst et al. 
(2007) att det i själva verket handlar om de 

oskyddade trafikanterna som löper större 
risk att utsättas för fara än bilister. Ur den 
synvinkeln kan det ses som omoraliskt att 
medvetet införa viss fara för att uppnå 
säkerhet. I deras rapport, ”Shared Space: 
Safe or Dangerous? A contribution 
to objectification of  a popular design 
philosophy”, kritiseras även att barn, personer 
med handikapp och äldre blir begränsade 
och inte kan röra sig fritt på shared space. 
Denna invändning ställer sig även Vägverket 
i Sverige bakom i ”PM ”shared space” barn, 
äldre och funktionshindrare” (op. u.å.). 
Organisationen Guide Dogs i Storbritannien 
som verkar för blindas rättigheter för en hård 
kritik mot shared space. Deras långsiktiga 
mål går ut på att stoppa införande av shared 
space i Storbritannien, åtminstone till dess 
att goda lösningar för blinda finns. På deras 
hemsida står det ”Say no to shared streets 
If  people can´t tell were the road begins 
and the pavement ends – how can you feel 
safe?”12. Methorst et al.(2007) konstaterar 
att det finns en skillnad mellan teori och 
praktik när det gäller shared space. Filosofin 
om att blanda oskyddade och skyddade 
trafikanter har och ska inte genomförs 
fullt ut, utan det krävs fortfarande en 
viss form av reglering. Det framgår av 
rapporten att trafiksäkerheten förvisso har 
förbättrats i flera fall i jämförelse med den 
gamla situationen, och att metoden gör att 
bilförare inte ges lika mycket handlingsfrihet 
(Methorst et al. 2007).  

12. http://www.guidedogs.org.uk/sharedstreets/index.php?id=198, 090323,sidan utgör en kampanj 
mot shared streets och uppmanar människor att protestera mot metoden.    
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Att planera trafiksäkert

Separering har positiv inverkan på 
trafiksäkerhet, men kan innebära negativa 
följder för andra aspekter. Integrering 
är därmed sämre för trafiksäkerheten. I 
utformning av en integrerad gaturum bör 
barn, äldre och funktionshindrade vara 
dimensionerande. Dessa grupper är särskilt 
utsatta i trafiken. Riktlinjen är att planera 
platsen för under 30 km/h om platsen 
avser att integrera oskyddade och skyddade 
trafikanter (Johansson, Linderholm 2008). 
När det gäller hastigheter och reglering 
på shared space är det olika hur detta har 
genomförts på olika shared space platser i dag. 
I Sverige bör platsen regleras med antingen 
begränsad hastighet, rekommenderad 
hastighet eventuellt i kombination med 
varningsmärke. Platsen kan även regleras 
som gångfartsområde, i det fallet blir det 
tydligt vilka som ska ges företräde (Wallberg 
et al, 2008). Trafiksäker i staden uppnås 
genom rätt hastighet. Risk att dödas ökar 
dramatiskt med ökade hastigheter detta 
beskrivs i diagrammet krockvåldskurvan. 

Precis om när det handlar om att inventera 
trafikantgrupper för att ta reda på vilka 
som är användare av platsen som beskrevs i 
avsnittet om användare och trafikantgrupper, 

15. Krockvåldskurvan visar risken att dödas vid olika 
hastigheter. 
Bildkälla: Trafik för en attraktiv stad 2007b

är det viktigt utifrån trafiksäkerhet göra 
en trafikanalys för att identifiera de olika 
nät som berör platsen. Barns, äldres och 
funktionshindrares rörelsekedjor i staden 
bör även undersökas. Inventeringen 
genomförs för att se vilka grupper som kan 
hamna i konflikt och var konflikten uppstår. 
Det kan vara bra att ha kännedom om 
trafikflöden och fördelning i de olika näten. 
Platsens lokalisering i det övergripande 
trafiknätet är också viktigt att identifiera och 
fundera över. Berntsson (2002) föreslår att 
denna inventering kan genomföras antingen 
genom inventering eller med lokal kunskap 
om platsens situation. Olycksstatistik är 
även bra att ha till hands detta går att finna 
i STRADA13.

13. STRADA, Swedish Traffic Accident Data Acquisition, är ett informationssystem för data om 
skador och olyckor inom hela vägtransportsystemet. Systemet bygger på uppgifter från både polisen 
och sjukvården.
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3.4 Kvalitetsbegreppet stadens karaktär 

Stadens karaktär definieras som 
”Egenskaper som kännetecknar sta-
den, till exempel geografiska förut-
sättningar, historia, bebyggelse, struk-
tur, utformning och stadsliv. (Trafik för 
en attraktiv stad 2007a sid. 58). Begrep-
pet är ett brett begrepp som innefat-
tar många aspekter. I det här arbetet 
handlar karaktären även om innehåll 
och stadsrummets situation. 

Vad innebär stadens karaktär?

Stadens karaktär är en viktig utgångspunkt 
för att utifrån lokala förhållanden kunna 
förankra bebyggelseprojekt och utveckla 
staden i samspel med det befintliga. I Plan och 
bygglagen 1987:10 står det i 3 Kap Krav på 
byggnader m.m. i 13 § att ”Byggnaders yttre 
skall hållas i vårdat skick. Underhållet skall 
anpassas till byggnadens värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig 
synpunkt samt till omgivningens karaktär.” 
(Plan- och bygglagen 1987:10) Arkitekter, 
planarkitekter och landskapsarkitekter, 
bland andra, utbildas för att förstå och 
identifiera stadens karaktär. Men det är 
även viktigt att medborgare får delta med 
sin lokala kunskap om platser och områden. 
Det säger något om känslan i platsen och 
platsens mentala karaktär. Det går att tala 
om utmärkande karaktärsdrag, där handlar 
det om att plocka fram något unikt i staden, 

området eller på palatsen. Men karaktär 
kan också beskrivas som den dominerande 
egenskapen, i form av typ av verksamheter i 
området eller funktion. Stadens karaktär kan 
med andra ord handla om exempelvis form, 
färger, ljud, stadsliv, grönska, urbanitet, 
kultur, geografiska förutsättningar, 
känslor osv. I handboken Rätt fart i staden: 
handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad 
(Johansson, Linderholm, 2008) handlar 
karaktär om vilken roll gatan, platsen har 
i transportsystemet i stort. Även hur den 
fungerar i förhållanden till systemet i sin 
direkta närhet. Johansson och Linderholm 
(2008) menar att karaktären är kopplad till 
platsen rumslig karaktär, och rummet utgörs 
av golvet och platsens väggar. Karaktären 
förändras när dessa förhållanden ändras i 
skala, avstånd och utformning.

Stadens karaktär har blivit viktigare i takt med 
globaliseringen. I boken Plats som produkt 
(Ek & Hultman (red.) 2007) beskrivs detta 
fenomen om platsers kommersialisering 
som bygger på att utveckla och marknadsför 
städers karaktär för att locka besökare och 
investerare. Detta kan vara orsaken till den 
våg av centrumförnyelseprojekt som pågår 
och planeras runt om i Sverige, där shared 
space utgör en metod att försköna miljön. 
I Stadskärneutveckling: [processer och arbetssätt] 



	 	 	 	 	 	 	 	 								 	 	 	 	 47
3. U

T
G

Å
N

G
SPU

N
K

T
ER

 
O

C
H

 T
EO

R
ET

ISK
 

R
EFER

EN
SR

A
M

(Tornberg Malin 2007) bekräftas tendensen. 
I boken beskrivs olika städer i Sverige och 
Europa som har arbetat med stadsförnyelse 
i stadskärnan.

Stadens karaktär och shared 
space 

Ben Hamilton-Baillie (2008b) menar att 
shared space öppnar upp för nya kreativa 
sätt att utforma det offentliga rummet och 
att shared space uppmanar till variation. 
Platser kan få en lokalprägel som kan erbjuda 
urbana kvaliteter på ett sätt som andra 
traditionella trafiklösningar som exempelvis 
en cirkulationsplats eller en signal reglerad 
korsning inte kan. Shared space kan bidra till 
en, som han menar integrerad urban miljö. 
Bilen får stå tillbaka för att ge rum för andra 
värden med fokus på gångtrafikanter. Idén 
med shared space är att kunna korsa och 
använda platsen hur trafikanten vill och detta 
kan bidra till stadens karaktär, beroende på 
hur utformning och hur platsen används. 

Deltagarna i det europeiska forsknings-
projektet Shared Space uppmanar planerare 
att utifrån kunskap om platsens kontext, 
historia, morfologi, karaktär och landskap 
utforma platsen. De menar också att 
utformningen bör få en mänsklig skala där 
lamparmatur, golvmaterial och möblering 
anpassas efter de oskyddade trafikanterna. 
För shared space gäller det att antaganden 
och förutsägelse av trafikantens beteende 
styr platsen utformning. Detta bygger på 

erfarenhet. Nivåskillnader, träd, lutning, 
ledstråk, möblering och markbeläggning 
är element som är återkommande i olika 
shared space miljöer (Wallberg et al. 2008). 
Dessa kan även bidra till platsens karaktär. 
Gemensamt för många shared space platser 
är att ytan höjs upp så att föraren skall känna 
att fordonet kommer in i en ny situation. 
Golvet ges ofta en slät utformning för 
att signalera att här görs ingen skillnad på 
körbana och trottoar. Markbeläggningen får 
en annan färg även det i syfte att signalera 
att platsen används för olika aktiviteter av 
olika trafikanter. 

Att analysera och arbeta med 
stadens karaktär 

Det finns flera sätt och metoder att jobba 
med stadens karaktär på. Det går att göra 
inventeringar över funktioner som finns, 
identifiera målpunkter, undersöka platsens 
betydelse till kringliggande platser osv. 
(Trafik för en attraktiv stad 2007a). Det är även 
intressant att fundera på hur karaktären kan 
förstärkas och hur slumrande miljöer kan 
väckas till liv med förnyelseprojekt, där 
shared space kan vara ett tillvägagångssätt. 
Att analysera stadens karaktär utifrån 
shared space med syftet att hitta platser 
som är strategiska handlar att finna platser 
som kan stödja konceptet shared space och 
där shared space inte utgör något hinder 
för övergripande trafiksystemet. I detta 
fall handlar det om att identifiera platsens 
funktion i förhållande till andra, och platsens 
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potential. Potential handlar i det här fallet 
om läge och innehåll. 

Bill Hilliers teori om Space syntax som 
handlar om stadens form och struktur kan 
används för att se platsens förhållande till 
andra. Läget kan analyseras efter Gehls 
(2001) synsätt angående privata och 
offentliga rum i staden som presenteras i 
Life between buildings: using public space (Gehl, 
2001). Livsrumsmodellen används inom 
trafikplanering för att beskriva rum och tittar 
på innehåll, skalor och potential. Nedan 
beskrivs dessa analyser mer ingående. 

Rummets relation till andra rum 
Markus (u.å.) beskriver Space syntax analysen 
i ”Stadens spatiala integration och kapacitet 
— om relationen mellan form och funktion 
i stadsbyggandet”. Analysen utvecklades av 
Bill Hillier och hans kollegor vid University 
College London. Metoden är framtagen 
för att beskriva spatial form detta utifrån 
topologi. Topologi behandlar rummet 
utifrån vilken relation rummet har till andra 
rum. Space syntax analysen resulterar i en 
bild över stadens konfigurationer, dvs. 
stadsrummens uppbyggnad. Analysen 
ger en bild av rummen i ett övergripande 
sammanhang, som i sin tur säger något 
om det enskilda rummet. Staden blir ett 
rumssystem där rummen har olika potential 
till olika aktiviteter. Metoden redovisar 
rummens relativa integration, det avser hur 
många rum som passeras för att nå ett annat 
rum. Om avsikten är att skapa ett stadsrum 

för rörelse ger välintegrerade rum större 
möjlighet till detta än mindre integrerade 
rum. Är avsikten däremot att identifiera 
rum som är mer avskilda ger metoden 
också svar på det. Hillers studier har visat 
att gatusystem där samtliga gator och rum 
har hög integration har en rutnätsstruktur. 
Motsatsen till ett väl integrerat gatusystem 
är det han kallar trädstrukturen som utgör 
ett separerat gatusystem. Rutnätsstrukturen 
silar förflyttningar medan trädstrukturen 
koncentrerar förflyttningar mot stammen. 
Hiller menar att analysen är användbar på en 
övergripande nivå just därför att den i nästa 
steg går att följa upp med slutsatser som är 
mer specifika. 

Rummens hierarkiska ordning
Jan Gehls (2001) menar att en plats i staden 
kan utgör ett offentligt rum (public), ett 
halv-offentligt rum (semi-public), ett halv-
privat rum (semi-private) eller ett privat 
(private) rum. Gehl (2001) beskriver i Life 
between buildings: using public space  dessa rum 
som en organiserad hierarki där den fysiska 
utformningen och uppdelningen dem 
emellan har inverkan på det sociala livet. 
Det offentliga rummet kan utgöra ett torg, 
en gata en plats där alla känner sig välkomna. 
Det halv-offentliga rummet kan utgöra ett 
lokalt torg, park, eller en gata som är kopplat 
till ett visst område och har en starkare 
koppling till ett begränsat antal användare. 
Rummet är fortfarande offentlig men den 
har känslan av att tillhör området. Det halv-
privata rummet kan utgöra en innergård 
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16. Rummens hierarkiska ordning
Bildkälla: Gehl 2001 sid. 61

eller en bostadsgata som är begränsat till ett 
fåtal användare. Det privata rummet utgörs 
av balkongen eller den privata trädgården. 
Gehl (2001) framställer stadens rum utifrån 
de oskyddade trafikanters perspektiv, men 
rummen som han hanterar innehåller även 
skyddade trafikanter. Modellen visar lägen 
i staden, och platsens läge säger något om 
användning, utformning och även andra 
saker som betalningsvilja.

Livsrumsmodellen
Inom trafikplanering används ofta 
livsrumsmodellen för att definiera och dela 
in stadens rum. Livsrumsmodellen beskrivs i 
Johansson och Linderholms (2008) handbok 
Rätt fart i staden: handbok för hastighetsnivåer 
i en attraktiv stad. Modellen beskrivs även 
i TRAST (Trafik för en attraktiv stad 2007) 
och i Holmberg, och Hydéns (1996) bok 
Trafiken i samhället: grunder för planering och 

utformning. Ursprungligen var det professor 
Olof  Gunnarsson vid Chalmers Tekniska 
Högskola som formulerade modellen. 
Livsrumsmodellen går ut på att det offentliga 
rummet delas in i tre kategorier utifrån 
hur trafiksituationen och stadsrummet ser 
ut, karaktärsdrag, form, inramning, plats 
i staden bidrar också till klassificeringen 
(Johansson och Linderholm 2008). 

Det första rummet utgörs av frirummet, som 
är fotgängarnas och cyklisternas område. 
Karaktärsdragen här är detaljrikedom och 
mänskligskala och här finns praktiskt taget 
inga motorfordon. Parker, torg och gågator 
är exempel på frirum. Det andra rummet 
utgörs av mjuktrafikrummet där blandas 
gående, cyklister och trafik i olika hög grad. 
Oftast utgörs mjukrummen av en gatumiljö. 
Johansson och Linderholms (2008) menar 
att i ett mjuktrafikrum gör väggarna 
i rummen ”… ett anspråk på kontakt 
och närvaro.”(Johansson, Linderholms 
2008, sid. 20) Det tredje kategorin utgörs 
av transportrummet, här har bilisterna 
företräde och gång- och cykeltrafikanter är 
separerade från fordonstrafiken. Här är det 
tvärt om att rummets väggar inte gör några 
anspråk. Trafikrum kan utgöra barriärer och 
ingår oftast i det övergripande trafiknätet 
(Johansson, Linderholms 2008) 
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Förutom frirum, mjuktrafikrum och 
transportrum finns där rum i mellan dessa tre 
rum. Johansson, Linderholms (2008) kallar 
dem för integrerat frirum och integrerat 
transportrum. I det integrerade frirummet 
är oskyddade trafikanter prioriterade men 
motorfordon kan på oskyddade trafikanters 
villkor vistas där. Denna yta beskrivs som 

ytorna med delad funktion. Väggarnas 
karaktär påminner om frirummets. Det 
integrerade trafikrummet innebär att 
oskyddade och skyddade trafikanter kan 
färdas i rummet, men oskyddade trafikanter 
har inte för avsikt att korsa ytan. Precis som 
i transportrummet så vänder sig väggarna 
från platsen. 

17. Livsrumsmodellen, beskriver trafiksituationen i olika typer av stadsrum
Bildkälla: egen illustration bygger på Johansson och Linderholms (2008) handbok 
Rätt fart i staden: handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv stad.
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18. Frirum, Barcelona
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

20. Mjuktrafikrum, Ronneby 
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

21. Integrerat transportrum, Malmö
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

Fotografierna är exempel på karaktären i de olika 
livsrummen.

19. Integrerat frirum, Göteborg
 Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

22. Transportrum, Göteborg
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto
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3.5 Kvalitetsbegreppet tillgänglighet

Tillgänglighet definieras som 
”möjlighet att ta del av något 
eftersträvansvärt”14. Det kan även 
beskrivas som lätthet att ta sig mellan 
målpunkter. Det är dessa definitioner 
som används i det här arbetet.

 
Krav och mål med tillgänglighet 

Att använda en plats påverkas av 
människans förmåga som kan bero på 
ålder, kön, inkomst, kulturellbakgrund, 
funktionshinder och färdmedel. Den fysiska 
miljöns utformning i sig kan i sin tur påverka 
vem som kan passera eller vistas där. Detta 
kallas fysisk tillgänglighet, vilket definieras 
som att kunna ta sig fram i staden utan att 
hejdas av fysiska hinder (Trafik för en attraktiv 
stad 2007b). Berntsson (2002) menar att 
tillgänglighet även kan innebära att förstå, 
uppfatta och våga använda staden. Platsen 
och användaren är därför i direkt relation 
till varandra. Tillgänglighet omfattar både 
delaktighet och användbarhet och närhet 
och nåbarhet. Detta påverkas av kontinuitet, 

genhet och trygghet, menar Berntsson 
(2002). 

I Plan och bygglagen 1987:10 finns 
krav på den sociala och fysiska miljön 
för trafikanter i allmänhet med särskilt 
fokus på dem med funktionshinder och 
tillgänglighets frågor. I Plan och bygglagen 
2 Kap Allmänna intressen som skall beaktas 
vid planläggning och vid lokalisering av 
bebyggelse, m.m. 4 § står det att ”Inom 
områden med sammanhållen bebyggelse 
skall bebyggelsemiljön utformas med 
hänsyn till behovet av […] 6. möjligheter 
för personer med nedsatt rörelse- 
eller orienteringsförmåga att använda 
området…”. I 3 kap Plan och bygglagen 
1987:10 finns krav på utformning av allmänna 
platser och område för andra anläggningar 
än byggnader kan användas av personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 
I ALM15  finns tillämpningsregler som 
gäller vid nybyggnation. För den befintliga 
miljön finns tillämpningsregler och krav på 
undanröjande av enkelt avhjälpta hinder 

14. Definition från nationalencyklopedin
15. Boverkets författningssamling, BFS 2004:15 ALM 1, Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga på 
allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än byggnader. Utgivare Anders Larsson. 
Föreskriften stöds av 6§ plan och byggnadsförordningen (1987:383).
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mot tillgänglighet och användbarhet 
för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga i författningen HIN 
– Enkelt avhjälpta hinder16. Den innehåller 
föreskrifter och allmänna råd till 17 kap. 21 
a § ”I byggnader som innehåller lokaler dit 
allmänheten har tillträde och på allmänna 
platser skall enkelt avhjälpta hinder mot 
lokalernas och platsernas tillgänglighet 
och användbarhet för personer med 
nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga 
undanröjas i den utsträckning som följer av 
föreskrifter meddelade med stöd av denna 
lag (Plan- och bygglagen 1987:10).” 

Det är i allmänhetens intresse att beakta 
tillgänglighet i planering. Just nu pågår 
en utredning om huruvida det är en form 
av diskriminering att inte ta hänsyn till 
personer med funktionshinder och inte 
tillgänglighetsanpassa allmänna platser. 
Detta presenteras i publikationen ”Enkelt 
avhjälpt – strategi för genomförandet 
av tillgänglighetsmålen i nationella 
handlingsplanen för handikappolitik 
”(”Enkelt avhjälpt …” 2008) som har tagits 
fram av Sveriges Kommuner och Landsting, 
Regeringskansliet. I regeringens prop. 
2008/09:93, ”Mål för framtidens resor och 
transporter”, formuleras ett funktionsmål, 
som lyder ”Transportsystemets utformning, 

16. Boverkets författningssamling, BFS 2003:19 HIN 1, Boverkets föreskrifter och allmänna råd 
om undanröjande av enkelt avhjälptahinder i lokaler dit allmänheten har tillträde. Utgivare Sten 
Bjerstöm. Föreskriften stöds av 5 § plan och byggnadsförordningen (1987:383)

funktion och användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande tillgänglighet 
med god kvalitet och användbarhet samt 
bidra till utvecklingskraft i hela landet.…” 
(Prop. 2008/09:93, sid 16) Målet preciseras 
med att ”Transportsystemet utformas så 
att det är användbart för personer med 
funktionsnedsättning.” (Prop. 2008/09:93, 
sid 18). 

Framkomlighet är kopplat till begreppet 
tillgänglighet. Framkomlighet handlar om 
tid det tar att genomföra en resa, oavsett 
färdsätt, jämfört med den tänkta tiden, om 
dessa överensstämmer går det att säga att 
det är god framkomlighet (Trafik för en 
attraktiv stad 2007b). Framkomlighet är även 
kopplat till färdvägens kapacitet. Barriärer är 
något som försämrar framkomligheten för 
cyklister och gångtrafikanter. En barriär kan 
utgöras av en väg, en å, eller järnvägsområde. 
För kollektivtrafiken är samverkan 
mellan trafikanter viktig förutsättning 
och även lokalisering av hållplatser. För 
biltrafiken handlar framkomlighet om 
kapacitet, regering, orienterbarhet. Fordon 
i tjänst kräver också framkomlighet och 
framkomlighet. För utryckningsfordon är 
framkomligheten mycket avgörande, där kan 
det handla om liv och död. I förstahand är 
det kopplat till framkomlighet som hänger 
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samman med rymlighet dvs. antal körfält och 
trängsel (Trafik för en attraktiv stad 2007b). 

Tillgänglighet och framkomlighet 
på shared space

Tillgänglighet och framkomlighet är 
nyckelord när det gäller att tillgodose olika 
intressenter önskemål på shared space. Det 
har dock visat sig att bidra till kvalitéer i 
stadsrummet har blivit viktigare än att göra 
shared space platsen tillgänglig för alla 
(Ahlins, 2005). För att tillgodose krav på 
tillgänglighet och framkomlighet på shared 
space måste platsens utformning anpassas 
och samspelet mellan skyddade och 
oskyddade trafikanter underlättass. En miljö 
som uppmuntrar till samspel förutsätter att 
kommunikation fungerar. Detta innebär 
att hastigheterna måste vara tillräckligt 
låga så att användarna har möjlighet att 
se och upptäcka varandra på avstånd. 
Kommunikation är viktigt för att möjligheter 
att hinna undvika en olycka om någon skulle 
göra ett misstag. Wallberg et al. (2008) drar 
slutsatsen efter studier av Skvallertorget i 
Norrköping att en hastighet på 15-20 km/h 
eller lägre är bra för samspel. I Shared Space, 
Final Evaluation and Result, It takes Shared 
Space to create shared understanding, (Hamilton-
Baillie 2008a) rekommenderas hastigheter 
som är kopplat till den mänskliga förmågan. 

Utefter teoretisk forskning kombinerad 
med praktiska observationer handlar det om 
hastigheter lägre än 30 km/h (Hamilton-
Baillie 2008a).  
 
Hammarin och Warnelid (2006) undersökning 
av Fiskaretorget i Västervik och Stortorget 
i Ystad visar att ingen trafikgrupp tar över 
utan ett samspel fungerar. De menar att en 
förutsättning för samspel är låga hastigheter 
och utformning. När situationen är sådan 
att antalet gångtrafikanter överstiger antalet 
fordon upplever de oskyddade trafikanterna 
platsen som tillgänglighet, detta hänger till 
stor del ihop med begreppet trygghet som 
beskrivs härnäst. För att kommunicera på 
det sätt som krävs på en shared space yta 
förutsätts att du kan skapa ögonkontakt 
med andra trafikanter och på så vis komma 
överens om vem som har förtur. Det finns 
ingen forskning som utrett på vilket avstånd 
som kommunikation och ögonkontakt 
fungerar mellan oskyddade och skyddade 
trafikanter men praktisk erfarenhet pekar 
på att ett avstånd på 10-15 m underlättar17. 
Som tidigare nämnts är samspelssituationen 
inte något som kan förväntas av alla gående. 
Gehl  (2001) menar även att förmågan att se 
påverkas av avstånd. I hans bok Life between 
buildnings: using public space presenters en 
avståndsanalys som illustreras på nästa sida.   
Att kunna se andra människor kan  även   
förstärka kännslan av  välbefinnande.

17. Muntligkälla Mathias Wärnhjälm, 09-02-17 e-post
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23. Illustrationen visar vad man uppfattar av andra människor på olika avstånd.  
Bildkälla: Illustrationen bygger på en orginalversion som redovisas i Life between buildings (Gehl, 
2001), sid. 68
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Att arbeta med tillgänglighet och 
framkomlighet

I Tillgänglig stad: en idéskrift om mål, strategier 
och arbetssätt när kommunen upprättar en 
tillgänglighetsplan för trafiknät (Tillgänglig 
stad … 2005) från Sveriges Kommuner 
och Landsting ges konkreta råd hur man 
kan arbeta med tillgänglighet i planering 
utifrån funktionshindrades situation. Som 
planeringsunderlag är det bra att använda 
tillgänglighetsplan, där finns analysunderlag 
och strategier som kan användas. Om en 
sådan inte finns i kommunen finns råd 
i idéskriften som kan tillämpas i mindre 
sammanhang. I den befintliga miljön 
går det att arbeta med tillgänglighet för 
personer med nedsatt förmåga genom 
att inventera lutningar, ojämnbeläggning, 
komplicerade övergångställen och eller 
obegriplig utformning, smala gångbanor 
och passager, belysning samt ledstråk. Det 
går även att titta på alternativa färdvägar 
och eventuella barriärer. En annan 
viktig del är att identifiera stråk mellan 
målpunkter. I skriften delas målpunkter in 
i lokala målpunkter, stadsdelsmålpunkter 
och kommunövergripande målpunkter, (se 
bilaga 1 för utförlig lista). 

Beroende på funktionsnedsättning 
efterfrågas olika saker. De riktlinjer som 
planeraren ska följa utifrån AML är att 
ytor för gående ska vara jämn och halkfri, 
lutningen ska vara max 1:50 och öppna ytor så 
ska ha ledstråk. Ledstråken ska i första hand 
vara naturliga och därefter kompletteras 
med taktila plattor. I HIN är riktlinjerna 
att trottoarkanter vid övergångsställen ska 
ha en avfasning, dvs. nollkant. En ramp får 
inte vara brantare än 1:12 och den ska vara 
90-100 cm bred. Ojämna ytor ska jämnas 
till exempel sättningar eller ojämn gatsten. 
Strategiska punkter så som övergångsställe 
ska kontrastmarkeras. För shared space 
etablering kan det vara aktuellt att använda 
båda dessa föreskrifter. Grundprincipen är 
att om dessa följs ges även god tillgänglighet 
för andra oskyddade trafikanter (”PM 
”shared space”…” op. u.å.). För skyddade 
trafikantgrupper är framkomlighet viktigt, 
detta hänger samman med hastighet. Vid 
planering av shared space är det därför 
intressant att se hastigheten i nuläget och 
jämföra den med det planerade. Blir det en 
skillnad?
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3.6 Kvalitetsbegreppet trygghet

Trygghet beskrivas så här i TRAST 
”Trygghet kan uppdelas i upplevd 
och verklig trygghet, människors 
upplevelse av att det innebär liten risk 
att vara trafikant eller uppehålla sig i 
trafikmiljön.” (Trafik för en attraktiv 
stad 2007a, sid. 59). I skiften behandlas 
både risker som orsakas av trafik och 
risker för överfall och liknande. Verklig 
trygghet överensstämmer inte alltid 
med den upplevda. Begrepp trygghet 
syftar till personens upplevelse av risk. 
Den subjektiva upplevelsen är det som 
skiljer begreppet från säkerhet. Risk i 
frågan om säkerhet är objektiv. 

Innebörden av trygghet och 
målsättning med trygghetsarbete

I regeringens prop. 2008/09:93, ”Mål 
för framtidens resor och transporter”, 
poängteras barns möjligheter att till att 
använda transportsystemet och vistas i 
trafikmiljöer själva på ett säkert sätt ska 
öka (Prop. 2008/09:93). I propositionen stå 
framgår det i funktionsmålet, Preciseringar 
för funktionsmål – Tillgänglighet, 
att trygghet är en viktig aspekt och 
regeringen gör bedömningen att uppfylla 
funktionsmålet med fokus på att människors 
resor förbättras genom ökad tillförlitlighet, 
trygghet och bekvämlighet. I handboken 
Tryggare stad (Listerborn, 2000) menar 

författaren att trygghet handlar om att 
stadsrummet befolkas, alltså att människor 
väljer att vistas i stadsrummet ”En levande 
stad är en trygg stad” (Listerborn, 2000 
sid. 13). Fysik utformning och placering 
av funktioner kan påverka den upplevd 
trygghet. Listerborn (2000) menar att 
hållplatser för kollektivtrafik ligger i 
miljöer där människor rör sig är viktigt. 
Hållplatser får inte ligga i miljöer som är 
upplevs ödsliga. Utformning cykel och 
gångtrafik nät med tunnlar och genom 
parker kan även få negativ påverkan på 
trygghet. Parker kan vara trevliga på dagtid 
men under stora delar av dygnet och året 
kan de utgöra obesökta och ödsliga platser. 
Parker kan även innehålla buskage och 
andra installationer som kan upplevas 
som om någon gömmer sig bakom. Hon 
drar slutsatsen om att staden måste byggas 
med kontinuerliga förflyttningskedjor för 
gång- och cykeltrafikanter. Gång- och 
cykelvägnätet i sig måste ge möjlighet till 
alternativa färdvägar. Skyltning har även 
viktigt funktion när det gäller trygghet. 
Skyltar och även vägmarkeringar kan 
underlätta för trafikanten som slipper tveka 
eller vända om utifall valet av väg skulle 
vara fel.   

Ett separerat trafiksystem kan leda till 
passager för gång- och cykeltrafikanter 
som kan upplevas som otrygga för att det 
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kan vara svårt för trafikanten att undvika 
och fly från en eventuell fara eller oönskat 
möte. Listerborn (2000) menar att just 
tunnelpassager har blivit symbol för 
otrygga miljöer. Ödslighet upplevs ofta 
som skrämmande och otryggt menar 
Berntsson (2002) hon menar att det är 
lätt att fotgängare känner sig ensam och 
ångestfylld på väg till bussen på den ödsliga 
vägen i förorten eller på det bilfria och 
folktomma torget mitt i staden. På ödsliga 
platser kan även risken för brott öka. 

En annan sida av trygghetsbegreppet 
handlar om att inte vara rädd för trafiken. 
Bilar, bussar och andra motorfordon kan 
utgöra faror. I TRAST står det ”Upplevd 
olycksrisk respektive våldsrisk påverkar 
upplevelsen av trygghet.” (Trafik för en 
attraktiv stad 2007a, sid. 33). Trygghet 
är därmed ett begrepp som är bundet 
till individen, det som en uppfattar som 
risk är mindre riskfyllt för en annan. Där 
handlar det bland annat om sin egen 
förmåga, huruvida individen upplever sig 
ha makt och kontroll. Att kunna förutse 
situationer och anpassa sina handlingar gör 
en mer trygg. Situationer som uppfattas 
otrygga kan komma att bli barriärer 
eftersom människor undviker dessa platser. 
Otrygghet hänger ofta samman med 
osäkerhet. Känner individen inte sig trygg 
ger det sin ofta uttryck i att personen blir 
osäker. Osäkerhet kan uppstå i situationer 
som människor inte är vana vid. Hos 
personer med funktionshinder kan fysiska 
hinder leda till osäkerhet och därmed 

bristande trygghet. Bilens höga hastigheter 
kan ha negativ inverkan på trygghet. I 
Rätt fart i staden: handbok för hastighetsnivåer 
i en attraktiv stad (Johansson, Linderholms 
2008) hänvisas till en undersökning som 
tyder på att den enskilt största orsaken till 
att människor känner sig otrygga i staden är 
just att bilarna kör för fort. Därmed går det 
att säga att biltrafik med låga hastigheter 
bidrar till trygghet i området. Bilens närvaro 
kan även vara mer tryggt än att röra sig i ett 
rum som är helt ödsligt. Många föräldrar kan 
uppleva det otryggt när de färdas med sina 
barn som oskyddade trafikanter i trafiken. 
Trafiksituationer påverkar upplevelsen av 
trygghet olika hos olika individer. Gruppen 
äldre och funktionshindrade upplever 
även trafiksituationer komplicerade 
orosmoment. TRAST listar olika företeelser 
som bidrar till varför äldre känner oro. 
Här följer ett urval av dessa: snabb trafik, 
mycket trafik, problem att gå över gatan, 
kort tid för grönt ljus, höga trottoarkanter, 
cyklar och mopeder på gångbanan. 

Trygghet och shared space

På shared space är avsikten att medvetet 
skapa en viss osäkerhetskänsla (Brenner, 
2006) med syftet att få skyddade trafikanter 
att sänka farten så att de kan samspela med 
oskyddade trafikanter. De som förespråkar 
shared space metoden menar att det som 
känns säkert nödvändigtvis inte behöver 
vara säkert och tryggt. Och tvärt om, det 
som känns osäkrat kan faktiskt vara ganska 
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säkert (Shared Space – Room for Everyone… 
2005). Förespråkarna till shared space menar 
att vi måste lära oss att förstå denna paradox 
(Brenner, 2006). En medvetenhet om dessa 
förhållanden kan ge en bättre förståelse för 
varför shared space är en bra utformning. 
De menar att traditionell utformning med 
reglering bara inger en falsk trygghet. 
Brenner (2006) tycker att det är felaktigt 
att försök att ta bort otrygghetskänslan, 
utan den bör istället utnyttjas för att få 
ner farten på fordonstrafiken på shared 
space. En undersökning som genomförts 
på Skvallertorget visar att hälften av de 
tillfrågade känner sig ganska eller mycket 
otrygga på platsen. Undersökningar på 
Skvallertorget visar att trafiksäkerheten 
blivit bättre efter ombyggnaden, eftersom 
färre olyckor inträffar (Wallberg et al 2008). 
En liknande undersökning har genomförts 
på Centralplan i Värnamo som också är 
utformat som shared space där känner sig 
40 % av de gående trygga och 28 % uppgav 
att de kände sig ganska otrygga (Brenner 
2006). Hamilton-Baillie (2008a) menar 
att det är viktigt att förstå att det sker 
förändringar i beteendet hos användare när 
utrymmen är delad och en grad av osäkerhet 
och oförutsägbarhet införs. Om personer 
känner sig otrygg är de mer uppmärksamma 
på vad som händer. Ökad uppmärksamhet 
leder till ökad trafiksäkerhet. En viktig 
fråga i det sammanhanget är dock hur 
länge människan klarar av att behålla 
uppmärksamheten, detta finns inget svar 
på i mina källor. 

I rapporten, ”Shared Space: Safe or 
Dangerous? A contribution to objectification 
of  a popular design philosophy” (Methorst 
et al. 2007) rekommenderas platser utan 
obehörig trafik, vilket är trafik som inte har 
ett ursprung eller destination i området, 
detta kan bidra till trygghet. Hammarin, 
Warnelid (2006) konstaterar att en viktig 
parameter för att platsen skall uppfattas 
som fungerande är förhållandet mellan 
fotgängar- och fordonsflöden, utformning 
av platsen och hastighetsnivå. De skriver 
även att ”Lägre fordonsflöde i förhållande 
till fotgängarflödet samt lägre hastigheter 
leder till att fotgängare känner sig trygga 
och upplever att fordonen stannar 
oftare.” (Hammarin, Warnelid 2006 sid. 
61) De menar även att detta förhållande 
kan innebära friare rörelse mönster för 
fotgängare på platsen. Shared space lämpar 
sig bättre för centrala områden i korsningar 
eller gator som fungerar som områdets 
pulsåder dit olika funktioner är lokaliserade. 
För att fotgängare ska kunna känna sig 
trygga bör en säker passage finnas, fri från 
både bilar och cyklar (Methorst et al. 2007). 
Att arbeta med trygghetsfrågor

Att arbeta med miljöer utifrån Gehl och 
Gemzøe (2006) principer, som beskrivs 
i hur planeraren kan arbeta med social 
hållbarhet, är ett sätt att även arbeta 
med trygghetsfrågan. Genom att skapa 
förutsättningar för stadsliv går det att 
ge bättre förutsättningar för en tryggare 
stad, precis som Listerborn (2000) menar 
sin bok, Tryggare stad. Detta instämmer 
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Berntsson (2002) i och menar att det går att 
planera så att och utforma stadsrummen 
så att möten uppstår att gör att de möjligt 
att iaktta och lära känna sina grannar och 
andra i staden. Att blanda funktioner kan 
även bidra till trygghet. Att vårda den ytter 
miljön och hålla efter byggnader och gator 
kan bidra till ökad trygghetskänsla (Trafik 
för en attraktiv stad 2007a). En mänsklig skala 
är också positivt ur trygghetssynpunkt. 
Att belysning är anpassat för oskyddade 
trafikanter med lägre armaturer och mindre 
avstånd mellan stolparna är bra. I Rätt fart i 
staden: handbok för hastighetsnivåer i en attraktiv 
stad (Johansson, Linderholms, 2008) menar 
också författarna att gaturummen behöver 
utformas så att de oskyddade trafikanterna 
kan trivas. De förespråkar större ytor till 
gång och cykeltrafikanter och utformning 
av gaturummet för andra aktiviteter som 
uteserveringar. 

Att mäta trygghet kan genomförs med 
enkäter eller genom trygghetsvandringar 
(Trafik för en attraktiv stad 2007b). 
Delaktighet kan bidra till trygghet, att veta 
att min åsikt blir hörd är viktigt. För att få 
kunskap om lokala förhållanden angående 
trygghet finns olika metoder att tillgå. I 
TRAST (Trafik för en attraktiv stad 2007a) 
rekommenderas att välja tillvägagångssättet 
utifrån behoven av kunskap. Olyckor som 
exempelvis trafikolyckor som har inträffat 
i närmiljön påverkar upplevelsen av 
trygghet. Den upplevda otryggheten större 
än vad den statistiska risken för att bli utsatt 

är (Trafik för en attraktiv stad 2007a). Att 
arbeta med trafiksystemet utifrån placering 
av exempelvis hållplatser, utformning och 
belysning är viktigt. Parkeringsanläggningar, 
garage, gång- och cykelvägar, gångtunnlar, 
broar, passager förbi skogsdungar och stora 
buskage är andra platser som ofta upplevs 
som otrygga, stå det i TRAST (Trafik för en 
attraktiv stad 2007a).

Shared space kan innebära trygghet i 
den bemärkelsen att hastigheter sänks 
men platsen i sig kan upplevas otrygghet 
eftersom det är svårt att vet hur man ska 
bete sig. I TRAST står det även att olika 
människors förutsättningar påverkar 
känslan av otrygghet. 
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3.7 Diskussion om konflikter och prioriteringar

Varje kvalitetsbegrepp har i det här kapitlet 
kopplats till en politiskmålsättning eller 
vision och lagstiftning på området, om det 
funnits. Dessa ska fungera vägledande i den 
här diskussionen och avvägningar mellan 
olika kvalitéer vid etablering av shared 
space. Avseende stadens karaktär har jag 
inte funnit någon konkret målsättning. När 
det gäller kvalitén trygghet har jag inte 
hittat relevant lagstiftning. Förutom dessa 
målsättningar som finns på en nationellnivå 
är det viktigt att i projektet och arbetet 
med shared space att följa och bidra till 
kommunens egen vision och målsättning 
inom planering. Den är mycket avgörande 
när det gäller att göra prioriteringar i den 
egna kommunen. Det är viktigt att tänka 
på att det som passar i en kommun kanske 
strider mot målsättningen i en annan. 

Etablerade shared space ytor i Sverige, 
Europa och andra delar av världen har visat 
sig vara framgångsrika i syftet att utveckla 
miljöer i staden. Men även exempel på 
misslyckanden då främst barn, äldre och 
funktionshindrades anspråk och önskemål 
inte varit tillfredställande. Platsens estetiska 
utformning bidrar till stadens karaktär och 
utformningen har gjort gaturummet till en 
mötesplats. Grundtanken med utformning 
är att få ner hastigheten som i sin tur gör 
platsen säkrare. Trafikrum omvandlas till en 
flexibel plats där gångtrafikantens rörelse 

påverkar transportflöden. Men metoden 
har inneburit problem för personer med 
funktionshinder, för barn och äldre. När 
traditionella övergångsställen och trottoarer 
tas bort och marken utformas till en 
gemensam plan yta får de svårt att orientera 
sig i miljön. I det avseendet äventyras dessa 
gruppers trygghet och säkerhet. 

Rent generellt när hastighet begränsas 
innebär sänkningen i sig försämrad 
framkomlighet för motorfordon. 
Eftersom en sträcka som tidigare varit 
hastighetsbegränsad till 50 km/h tar kortare 
tid att köra än när samma sträcka är reglerad 
till 30 km/h. Att försvåra framkomligheten 
för motorfordon kan innebära att trafikanten 
väljer en andra färdvägar eller ett mer 
framkomligt färdsätt. Och förhoppningen 
är att gör det mer attraktivt att välja ett 
exempelvis cykeln, kollektivtrafiken eller 
att gå. Shared space påverkar inte bara 
personbilstrafiken utan kan även leda 
till sämre framkomlighet för trafikslag 
som endera är nödvändiga eller rentav 
bättre för miljön. Nödvändiga trafikslag 
utgör exempelvis utryckningsfordon och 
varutransporter. Däremot har shared 
space platser även påvisat motsatsen att 
framkomligheten blir bättre eftersom risk 
för köbildning vid rödljus försvinner, men 
här råder delad mening.
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Kollektivtrafiken utgör ett trafikslag som 
är ett bättre transportval ur miljösynpunkt. 
Även cykeln är ett hållbart alternativ men 
även i det fallet kan shared space innebära 
försämrad framkomlighet, om dessa 
cyklisten behöver anpassa sin hastighet 
på platsen. Prioritering av cykels och 
kollektivtrafikens framkomlighet är viktig 
för att kunna konkurrera med andra 
färdmedel som har mer negativ påverkan 
på miljön. Och ett led i målet att bygga den 
hållbara staden. 

Hållbarhet och minskad miljöpåverkan, 
trafiksäkert, stadens karaktär, tillgänglighet 
och trygghet är kvalitetsaspekter i staden är 
viktiga aspekter som olika trafikantgrupper 
ställer olika krav på och prioriterar olika 
vis. Studien visar att trafikantgrupperna 
gående och cyklister fått mer 
uppmärksamhet i tidigare studier av shared 
space. Kollektivtrafiken och mopeder och 
fordon i tjänst utgör trafikantgrupper som 
inte diskuteras och undersöks i samma 
utsträckning. Risken med fysisk planering 
är att en för smal grupp av intressenter 
blir tilltänkta användare och därmed 
riskerar andra att stängas ute. Tanken är 
att lyfta trafikantgruppernas anspråk så 
att i projekt kunna göra avvägningar och 
prioriteringar dem emellan. Det är en 
konst att hitta en lösning som tillgodoser 
alla. Planering med shared space handlar 
till mycket om att förutse och kunna förstå 
människors beteende i olika situationer. 
Dels förstå orsaken till ett beteende och 

till reaktionen. Användargrupper som 
funktionshindrade, äldre och barn ställer 
särskilda krav på goda lösningar så att 
tillgänglighet tillgodoses. Därför ska 
dessa grupper vara dimensionerande vid 
utformning av stadsrum som integrerar 
trafikanter. Ett problem med shared space 
som det ser ut idag är att miljön tillåter 
och uppmuntrar den starke att ta sig fram 
vilket gör att svagare grupper kan komma 
att välja andra vägar, eller väljer att ta 
sig fram på annat vis än tidigare. Detta 
leder till att deras resvägar inskränks och 
shared space blir en barriär. Det leder 
till att vissa förhållanden i dag måste 
kompromissas med. Platsen utformning 
kräver kompletterande reglering, precis 
som Wallberg et al (2008) föreslår. Och 
utifrån äldre, barn och funktionshindrade 
är regleringen gångfartsområde att föredra, 
i synnerhet om denna grupp skall utgöra 
den dimensionerande gruppen. Om 
platsen regleras som gångfartsområde 
bör platsen inte att nyttjas av 
kollektivtrafiken. Då kollektivtrafik är ett 
bättre transportalternativ än personbilen 
eftersom den är mer energisnål bör shared 
space inte få ha en negativ påverkan på 
kollektivtrafikens restid. En annan lösning är 
att utforma säkra passager som underlättar 
gångtrafikanters förflyttning, precis som 
Methorst et al.(2007) rekommenderar.

En plats som utformas som shared space 
har många fördelar. Att få ner hastighet är 
positivt eftersom buller och utsläpp är ett 
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problem i städer. Minskade bullernivåer kan 
innebära bättre hälsa och en trevligare miljö. 
Shared space innebär ofta lägre hastigheter 
än tidigare. En hastighetssänkning i 
kombinerad med ett jämnt körsätt ger 
minskade avgasutsläpp och buller, medan 
ett ryckigt körsätt får motsatt effekt. Ur 
den aspekten kan shared space vara bra för 
miljön. Sänkta hastigheter innebär i många 
fall sämre framkomlighet men i fallet med 
shared space pekar tidigare forskning 
på att trafikrytmen blir mer jämn vilket 
ger färre köer. Och det leder till bättre 
framkomlighet. 

Tillskillnad från en cirkulationsplats kan 
shared space ytan användas på flera sätt. 
Det blir ett flexibelt stadsrum med andra 
kvalitéer Därför kan shared space även 
i den bemärkelsen anses vara effektiv 
markanvändning efter som många 
funktioner får plats på samma yta. Att 
undvika att ta 30-34 meter av byggbar mark 
till vägområde skulle kunna göra att vi 
slipper sprida ut bebyggelsen och mindre 
mark kan tas i anspråk. 
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3.8 Sammanfattande slutsatser

• Metoden lämpar sig bättre för gator och platser som fungerar som 
områdets pulsåder 

• Fotgängare bör ha en säker passage, fri från bilar och cyklar.

• Platsen bör planers och utifrån kunskap om platsens kontext, historia, 
morfologi, karaktär och landskap.

• Gruppen äldre barn och funktionshindrade skalla vara den 
dimensionerade trafikgruppen. Det betyder att deras önskemål skall 
tillgodoses först. Platsen bör regleras som gångfartsområde.

• Kollektivtrafiken ska vara prioriterad bland skyddade trafikanter. På 
de platser där shared space kan hamna i konflikt med kollektivtrafiken 
bör annan utformning användas. 

• Shared space har positiva effekter på främst social hållbarhet och 
stadens karaktär.

• Shared space kan ha negativa kan ha negativ effekter på framkomlighet.
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4. Min arbetsmodell

Arbetsmodellen genomförs i fyra huvudsteg; Nuläge, Analys, Bedömning av användare/
trafikanter och Bedömning av kvalitéer. Modellens uppbyggnad  baseras på ställningstaganden 
från tidigare kapitel som i modellen omsätts till praktik.  Den utgår från ett avgränsat 
område som studeras utifrån de fyra stegen. Områdets storlek har ingen inverkan på 
modellen. Området undersöks utifrån dess  kontext och stadens karaktär, trafikantgrupper,  
tillgänglighet, trygghet,  hållbarhet och minskad miljöpåverkan och trafiksäkert som 
resulterar i ett förslag. Därefter bedöms förslaget utifrån användare och kvalitetsbegreppen, 
vilket leder till ett ställningstagande och resonemang kring etableringen. Den här modellen 
ska ses som vägledande i arbetet med shared space. När en plats är identifierad är det även 
viktigt att utforma miljön så att få konflikter mellan användare uppstår. Här är det extra 
viktigt att utgå från barn, äldre och funktionshindrades perspektiv.  Det är viktigt att ha 
alla kvalitetsbegrepp i åtanke så att platsen fylls med kvalitéer som bidrar till en helhet 
som uppfyller den övergripande målsättning som finns men även målsättningen för det 
specifika projektet.  

24. Schematisk uppställning av arbetsmodellen
Bildkälla: egen illustration
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Områdesbeskrivning

Nulägesbeskrivning avser att beskriva det aktuella planområdet, områdets avgränsning och 
övergripande förutsättningar som rör områdets läge och struktur. Här kan även pågående 
planering eller liknande beskrivas. I översiktsplanen finns information om förutsättningar 
som utgör bra planeringsunderlag. 

Mål och vision

I planering finns nästan alltid ett övergripande vision om vad planeringen i kommunen ska 
leda till. En vision är en bild av ett framtida tillstånd som eftersträvas. Mål kan både utgör 
mätbara mål eller mål av en mer visionär karaktär (Wenell, 2001). Målen kan ses som ett medel 
att stäva mot visionen, menar Wenell (2001). I planeringsprojekt finns ofta många olika typer 
av mål. De kan vara motsägelsefulla, därför är det viktigt att var tydlig med en prioritering. 
Det är mål och vision som pekar ut vilka aspekter  och kvaliteer som är viktiga. Vision och 
mål hämtas exempelvis från kommunens översiktsplan. Därefter kan ett mer specifikt mål för 
det aktuella projektet utvecklas.

4.1 Nuläget

25. Schematisk uppställning av arbetsmodellen
fokus på nuläget
Bildkälla: egen illustration
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Analyser och inventeringar bygger på de olika kvalitetsbegreppen. Alltefter att inventeringar 
och analyser genomförs sker urval, se figuren nedan. Samanlagt är det tre urval som genomförs. 
Vissa av de analyser som presenterats i föregående kapitel är mer krävande i tid än andra, 
vilket har varit ett kriterium för de analyser och inventeringar som jag valt att använda. Till 
en del av kvalitéerna används olika analyser som belyser kvaliten från olika håll. Många utav 
kvalitetsbegreppen går i varandra, på så sätt kan en analys visa på olika förhållanden kopplat 
till flera kvalitetsbegrepp. Det är viktigt att ha ett brett underlag för att förstå hur etablering 
av shared space påverkar och påverkas i de olika avseendena. Inventeringar och analyser utgör 
det kunskapsunderlag som ställningstagandena bygger på. Beroende på hur förhållandena ser 
ut kan analysmaterialet indikera olika saker. Den samlade kunskapen kan sedan mynna ut i 
ett förslag. Här följer de analyser och inventeringar som jag rekomenderar ska genomföras.   

4.2 Analys

25. Schematisk uppställning av arbetsmodellen
fokus på nuläget
Bildkälla: egen illustration

26. Schematisk uppställning av arbetsmodellen
fokus på Analys
Bildkälla: egen illustration
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Analysera och inventera stadens 
karaktär

Livsrumsmodellen, Rummets 
hierarkiska ordning, Space syntax

Platsens läge analyseras med Rummets 
hierarkiska ordning bedömmer 
rummet utifrån offentligt och privat. 
Livsrumsmodellen används för att 
beskriva rummet och titta på dess innehåll, 
skalor och potential. Livsrumsmodellen 
och Rummets hierarkiska ordning ger ett 
gemensamt resultat. 

Utifrån Livsrumsmodellens sätt att 
definiera rum kan shared space vara ett 
integrerat frirum eller ett mjuktrafikrum. 
I dessa två rum innebär det att olika 
användare gör anspråk på samma yta 
i olika hög grad. Utifrån Gehls (2001) 

indelning av stadsrum är shared space 
ett offentligt rum, ett halv-offentligt rum 
och ett halv-privat rum. Slutsats utgår 
ifrån att shared space är en yta som kan 
delas mellan oskyddade och skyddade 
trafikanter och det privata rummet är 
det enda rummet som inte behöver 
delas i den bemärkelsen. Förhållande 
rummen emellan är intressant eftersom 
de olika graderna mellan offentligt och 
privat även talar om var i staden rummet 
befinner sig och därmed om platsen får 
en offentlig karaktär eller utformas mer 
som en gårdsgatemiljö. Dessa slutsatser 
sammanställs i diagrammet nedan som 
avser att visar inom vilket fält shared 
space hamnar utifrån dessa två teorier om 
rum. 

Space syntax analysen används i det här 
fallet för att visa på rummens förhållande 

27. Diagrammet visar vilka platser 
som utgör shared space. Shared 
space utgör ett stadsrum som kan 
spänna mellan mjuktrafikrum och 
integrerat trafikrum. Stadsrummet i 
sin tur kan vara endera halvprivat, 
halvoffentligt eller offentligt. 

Modellen är tänkt att visa platsens 
karaktär utifrån dessa två 
rumsanalyser. 
Bildkälla: egen illustration
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rum som har goda möjligheter att utgöra 
mötesplatser och som är mer integrerade 
än andra. Därmed kan dessa antas vara 
mer välbesökta. Analysen visar även de 
rum som är mindre integrerade. Den kan 
även användas för att dra slutsatser om 
hur välfrekvent rummet används och vilka 
typer av aktiviteter som kan passa på den 
utpekade platsen.  Dessa analyser innebär 
en första gallring av stadsrummen i område

 

Analysera och inventera 
trafikantgrupper 

Trafiknätsanalys som inventerar 
trafiksystemets olika nät och 
identifiera trafikantgrupper

 
Analysen av trafikantgruppernas nät 
genomförs i hela planområdet. Det ger 
en bild av hur området används och 
vittnar om olika krav som finns på olika 
vägar och gator. Analysen identifiera de 
olika näten, vilket visar differentiering 
mellan övergripande trafiknätet och 
huvudnät och lokalnät för biltrafik, 
gång- och cykelnät, kollektivtrafiknätet 
och vägar för utryckningsfordon och 
studerar var mopeder rör sig. Planskilda 
korsningar kan inventeras och redovisas 
i analysen. Uppgifter om beläggning, 
lokal- och genomfartstrafik är av 
värde. Detta ger ett underlag om vilka 
anspråk som ska tillgodoses. Beläggning 

studeras och uppskattas antingen 
genom trafikanträkning på plats eller 
genom lokal kännedom. För skyddade 
trafikanter finns ofta uppgifter att ta 
del av som planeringsunderlag. Space 
syntax analysen kan vara en vägvisare 
till om platsen är välbesök. Efter 
den här analysen kan platser som har 
övervägande genomfartstrafik uteslutas. 
Detta bygger på Methorsts et al. (2007) 
rekommendationer om att platser utan 
obehörig trafik, dvs. trafik som inte har 
ett ursprung eller destination i området, 
dessa anses bidra till en trygghet. 

Analysera och inventera 
tillgänglighet 

Inventera målpunkter

Målpunkter för oskyddade trafikanter delas 
in i lokala målpunkter, stadsdelsmålpunkter 
och kommunövergripande målpunkter 
(Tillgänglig stad … 2005) (se bilaga 1). 
Dessa inventeras och redovisas, därefter 
kan slutsatser om rörelsekedjor dras. 
Skyddade trafikanters målpunkter 
redovisas lämpligt med att peka ut start- 
och målpunkter. Platser som ligger nära 
målpunkter är förhållandevis mer frekvent 
besökta, därför ges bra förutsättningar för 
shared space. Men det handlar också om 
att inte skapa barriärer som kan förhindra 
människors förflyttningskedjor. Efter 
genomförda analyser sker urval två. 
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Analysera trygghet

Inventera miljön utifrån trafik och 
trygghet

Att undersöka trygghetsförhållanden kan 
genomförs med enkäter, inventering eller 
genom trygghetsvandringar. Orsaken till 
upplevd otrygghet behöver studeras och 
en bedömning av vad det beror på bör 
göras.  Är det pågrund av hastigheter, 
trafikförhållanden eller utformning? 
Inventeringen kan motivera och ge  
underlag för en utbyggnad eller fungera 
som motiv till varför en del platser inte 
ska utformas som shared space. 

Arbeta med hållbarhet och minskad 
miljöpåverkan 

Inventera buller och kunskap om 
hastigheter 

Bullersituationen och dagens hastigheter 
är bra som planeringsunderlag. Dessa 
inventeringar finns ofta redan framtaget 
i kommunen. Data angående hastigheter 
kan kompletteras genom fältinventering. 
Det är bra att veta nuläget för att kunna 
följa upp data kring dessa förhållanden i 
framtiden för att se i vilken riktning en 
etablering påverkar platsen. 

Arbeta med trafiksäkerhet

Redovisa statistik över 
trafikolyckor

Kunskap om var olyckor sker är bra 
underlag för att få en uppfattning om 
det finns brister i miljön. När ett antal 
platser gallrats fram kan olycksstatistik 
på dessa platser studeras särskilt. Statistik 
om olyckor finns att hämta i STRADA. 
Hur olycksbilden ska hanteras är svårt 
att ge rekommendationer om. Olyckorna 
kan bero på olika saker men ger ändå en 
bild av hur platsen funktion och brister 
i dag. Dessa uppgifter är även bra vid en 
framtida uppföljning.  

Efter att de sista analyserna är genomförda 
sker det sista urvalet. Det kan hända att 
analysarbetet pekar på en eller flera platser.  
För att enas om en plats kan målsättning 
vara vägledande. Därefter utarbetats ett 
förslag. 
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4.3 Bedömning av påverkan på kvalitetsbegreppen utifrån 
användargrupper/trafikantgrupper

I detta steg bedöms påverkan utifrån 
kvalitetsbegreppen och användare/
trafikanter. Utgångspunkten är förslaget 
som analysen resulterade i. Detta genomförs 
med ett system som bygger på en tabell som 
sedan redovisas i värderoser. Tabellen fylls 
i med värden noll till fem som beskriver 
nuläget, där noll är det sämsta värdet och 
fem är det bästa. Värdena baseras främst 
på analyserna och kan även kompletteras 
med värden som kan mätas. Andra värden 
utgör en mer subjektiva bedömning. 
Tabellen överförs sedan till och redovisas 
med värderosen som bildar en mer grafisk 
bild över situationen. När nuläget beskrivits 
i modellen görs sedan samma sak på 
förslaget. Då framgår det vilka svagheterna 
och styrkor förslaget har i förhållande till 
nuläget. Den här analysen med värderosen är 
uppbyggd så att de olika trafikantgrupperna, 
gående, cyklister, mopeder, kollektivtrafik, 
personbilister och fordon i tjänst, utgör 

basen för varsin ros, vilket gör att det går 
att se vilka som drar mest fördel av anspråk 
som mest och minst tillgodoses hos de 
olika grupperna. Värderosen och tabellen 
byggs upp enligt figurerna nedan. Detta är 
ett sätt  att synliggöra val och prioriteringar 
och målet är just att reflektera och diskutera 
kring detta.

28. Schematisk uppställ-
ning av arbetsmodellen 
fokus på Bedömning 
användare/trafikanter
Bildkälla: egen illustra-
tion

29. Tabellen visar hur man kan sammanställa olika aspekter för att kunna göra en samlad bedöm-
ning utifrån olika anspråk, den här fylls i för att sedan vara underlag till värderosdiagrammen. 
Bildkälla: egen illustration som bygger på Trafik för en attraktiv stad 2007b, sid. 166
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30. Att överföra värden från tabellen till värderosdiagram visualiserar värderna och gör 
ställningstagande mer tydliga. 
Bildkälla: egen illustration som bygger på värderosdiagram 
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I sista steget undersöker vilka kvalitéer som 
samverkar, motverkar eller förhåller sig neutrala 
till varandra. Identifiera vilka kvalitetsbegrepp 
utifrån målsättningen som är mest avgörande. 
När tabellen fylls i finns oftast flera sätt att 
motivera ett ställningstagande. Modellens 
syfte är att aktivt ställa de olika kvalitéerna 
mot varandra och resonera kring valen, där 
finns egentligen inga rätt och fel. Om en 
prioriterad aspekt motverkas är projektet inte 
tillfredsställande. Går förändringar i förslaget 
att göra så att värdena blir bättre? Är bilden 
förenlig med kommunens och projektets mål 
och vision? Därefter kan  en bedömning om 
platsen utgör ett strategiskt läge för utbyggnad 
av shared space, utifrån dels den här bilden 
men även utifrån kvalitetsaspekterna och 
trafikantgrupperna göras. 

31. Schematisk uppställ-
ning av arbetsmodellen 
fokus på Bedömning 
kvalitéer
Bildkälla: egen illustra-
tion

32. Diagram som används för att undersöka samverkande, 
motverkande och neutrala kvalitéer. 
Bildkälla: egen illustration
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5. Fallstudie - del av 
Centrala Hisingen, 
Lundby, Göteborg

I det här kapitlet demostrerar jag min arbetsmodell, som beskrevs i föregående kapitel. Valet 
av område utgår från att det är ett spännande område som idag står inför en stor omvandling. 
Området fungerar även bra som fallstudieområde då det innehåller olika typer av bebyggelse, 
med verksamheter och bostäder och olika bebyggelsemönster. Området har växt fram 
under en längre tid och här syns spår från planering enligt SCAFT, TRÅD och nu senast är 
inriktningen i planeringen i TRAST.

Området ligger på Hisingen och utgör en del av Centrala Hisingen, Lundby. Hela området 
utgör ett strategiskt läge och området i Göteborg. Det tar ca 30 minuter att gå ca 5-10 
minuter med kollektivtrafiken in till Göteborgs centrum. I planområdet ingår Backaplan, 
Kvillestaden/Brämaregården, Kvillebäcken och Östra Kvillebäcken. 

33. Översiktskarta över Göteborg som visar plan-
områdets läge i förhållande till centrum. 
Bildkälla: egen illustration
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Mål och vision

Vision Västra Götaland - Det goda livet

”I april 2005 antog Västra Götalands regionfullmäktige en vision som ska 
ligga till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet i regionen - ”Vision 
Västra Götaland - det goda livet”. Den är framtagen i samarbete med de 
fyra kommunalförbunden och varje region har ett ansvar i att konkretisera 
mål, strategier och åtgärder för att nå visionen. Dokumentet ”Uthållig 
tillväxt” från GR bygger på denna vision där Göteborg har ett särskilt stort 
ansvar för regionens utveckling i rollen som regionens kärna. Göteborg ska 
ha en kraftig utveckling i kärnan fram till 2020 och ha god tillgänglighet för 
regionen genom utbyggnad av infrastrukturen. 

     (”Översiktsplan för Göteborg”, 2009 del 1, sid. 53)

Utifrån målsättning som beskrivs i den fördjupande översiktsplanen för 
arbetet med Backaplan ligger fokus på att:

Förstärka områdets gång- och cykeltrafikkopplingar till omkringliggande 
områden och förbättra trafikförhållandena i området

  (”Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Backaplan”, 2009-01-27 sid. 6) 

Ovanstående två målsättningar och vision kommer vara styrande vid etableringen av shared 
space i dem här studien. Dessa gäller alltså för hela planområdet och inte specifikt för 
Backaplan.
 

Specifikt mål för etableringen av shared space i del av 
Centrala Hisingen, Lundby, Göteborg:

Bidra till att förändra och förbättra miljön på platsen, så att en positiv 
utveckling sker. 

5.1 Nuläget
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Områdesbeskrivning

Backaplan
Backaplan omnämns som en strategisk knutpunkt för kollektivtrafiken 
i Göteborg i kommunens översiktsplan. Knutpunkten heter Hjalmar 
Brantingsplatsen och här möts spårvagnar med lokalbussar och regionalbussar. 
Backaplan var tidigare ett industriområde, men i dag har området utvecklas 
med verksamheter för handelsändamål med stort utbud av sällan- och 
dagligvarubutiker. Hit kommer människor på cykel och kollektivt, men det är 
biltrafiken dominerar området. Här planeras stora förändringar som beskrivs 
under pågående planering längre fram. 

Kvillestaden/Brämaregården 
Stadsdelen har sina rötter i sent 1800-tal och de flesta husen är uppförda 
som landshövdingshus i tre våningar. Delar av den äldre bebyggelsen har 
rivits under åren och ersatts med, ny dock har kvartersstrukturen behållits. 
Här finns mest bostäder, men även lokaler i bottenvåningen för olika typer 
av småskaliga verksamheter. Kvillestaden ligger vid foten av Ramberget där 
Keller park ligger. Berget är utpekat i Göteborgs översiktsplan som viktigt för 
friluftslivet och utgör en viktig målpunkt i området och för hela Göteborg.

Kvillebäcken
I stadsdelen finns både bostäder och verksamheter. Den sydöstra delen består 
av landshövdingshus i tre våningar. Här finns även hus i en större skala som 
ligger vid Wieselgrensplatsen och bildar ett torg. Wieselgrensplatsen utgör 
ett stadsdelscentrum med stort utbud av service och butiker. I norra delen av 
området finns bebyggelse som är uppförd mellan 1940-1980-talet. 

Östra Kvillebäcken
Området består idag av ett stort område som står inför omvandling. Tidigare 
utgjorde stadsdelen ett verksamhetsområde med bilmekaniker, verkstäder 
mm. Området ligger i anslutning till Vågmästareplatsen där spårvagn och 
bussar stannar. Mellan Östra Kvillebäcken och Backaplan ligger Kvillebäcken 
som rinner ner mot Göta älv. Området står inför omvandling som beskrivs 
närmre nedan under pågående planering. 
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34. Områdeskarta
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO
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Bebyggelsestruktur

35. Bebyggelsestruktur
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO
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Typ av bebyggelse och tillkomst år

36. Kartan visar bebyggelsens huvuddrag och 
karaktär utifrån inventering av planområdet.  
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO
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Pågående planering

Stadsdelen Kvillestaden/Brämaregården 
har nyligen fått ett tillskott i bebyggelsen 
som utgörs av två kvarter, Porslinsfabriken, 
för bostadsändamål. Ett av husen planeras 
bli 17-våningar högt och det ska bilda 
ett landmärke och ska utgöra porten till 
Hisingen18. Första etappen beräknas stå 
klart till hösten 2009. Dessa kvarteret 
ligger med som förutsättning i kommande 
analyser av området i det här arbetet. 

Backaplan utgör i dag stor området som 
står inför en stor omvandling där det 
handlar om att bygga om den storskaliga 
strukturen och byggas ut och kompletteras 
med verksamheter handel och bostäder. 
Göteborgs stadsbyggnadskontor ser 
möjligheter till att utveckla Backaplan med 
700 000 kvm våningsyta. Detta redogörs 
det för i ”Översiktsplan för Göteborg, 
fördjupad för Backaplan” (2009-01-27). 

Östra Kvillebäcken har varit föremål för 
detaljplanering och här planeras 1600 
nya bostäder och verksamheter och 
mötesplatser. Byggstarten beräknas bli 
under året, 200919. Dessa två projekt anses 
ligga för långt på framtiden för att kunna 
ta hänsyn till i analyserna av den fysiska 
miljön i det här arbetet. 

18. Uppgifterna pressenterras på hemsidan, http://porslinsfabriken.way2it.com/?id=203, 2009-04-24
19. Uppgifterna pressenterras på hemsidan, http://www.alvstranden.com/defaultaspx?id=78&navId=53, 2009-04-24

I Arbete med den fördjupade översiktsplanen 
för Backaplan ingår även att hitta bättre 
lösningar för trafiken. Syftet är att koppla 
området bättre till kringliggande områden 
genom att förstärka befintligt gatunät. För 
gång och cykeltrafik pekar översiktsplanen 
på bättre förutsättningar med egna stråk 
och bättre korsningsutformningar.
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37. Kartan bygger på Göteborg stadsbyggnadskontors utvecklingsplaner. 
Mer information finns på Göteborgs stadsbyggnadskontor, 
www.goteborg.se under Bygga och bo - stadsplanering (090726). 
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO
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Vägar och gator 

Kartan redogör för vägar och gator i 
området. Planområdet delas av Hjalmar 
Brantingsgatan som delar området i en 
sydlig och nordlig del. I Söder sträcker sig 
Lundbyleden diagonalt och bildar en barriär 
söderut. Lundbyleden är av riksintresse 
och ingår i det nationella stamnätet. 

. 38. Vägar och gator  
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO
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5.2 Analys 

Analyserna och inventeringen lyfter fram 
olika typer av kunskap som tillsammans 
bildare utgångspunkter om var shared 
space passar in i systemet. Efterhand som 
inventering och analyserna genomförs går 
det att peka ut platser som passar bättre än 
andra .

39. Upplägg av analysen  
Bildkälla: egen illustration
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Stadens karaktär - Livsrumsmodellen

Kartan bygger på fältinventering.

40. Inventering Livsrumsmodellen
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO
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De rosa markerade gatorna  
på kartan representerar 
platser som utgör 
integrerade frirum eller 
mjuktrafikrum.  

Stadens karaktär - Livsrumsmodellen med avgränsning 1

40. Inventering Livsrumsmodellen
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO

41. Inventering Livsrumsmodellen urval 
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO
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Kartan bygger på fältinventering.

Stadens karaktär - Rummets hierarkiska ordning

42. Inventering Rummets hierarkiska ordning 
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO
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De gula området 
visar urvalet från 
Livsrumsmodellen och 
hur dessa ytors är ordnade 
efter  rummets hierarkiska 
ordning. 

Stadens karaktär - Rummets hierarkiska ordning med avgränsning 1 
redovisat som områden

42. Inventering Rummets hierarkiska ordning 
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO

43. Inventering Rummets hierarkiska ordning  urval
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO
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Kartan är framtagen av SPACESCAPE 
”Bandstaden Backaplan Analys- och designstöd för en utvidgning av Göteborgs 
stadskärna” (2009-01-13). Till arbetet med ”Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för 
Backaplan”

Stadens karaktär - Space syntax

44. Space syntax
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO, SPACESCAPE 
”Bandstaden Backaplan Analys- och designstöd för en utvidgning av Göteborgs 
stadskärna” (2009-01-13). 
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Platserna som pekades ut i förra 
analysen avgränsas med den 
streckade linjen. Space syntax 
analysen visar deras rumsliga 
tillgänglighet. Utifrån hur integrerat 
platsen är finns olika potential 
för olika typer av är funktioner. 
Områden i halvprivata områden 
som har låg tillgänglighet utgör 
platser som skulle passa att utformas 
till shared space för de boende 
med plats för lek och umgänge, i 
enlighet med en gårdsgata. Platser 
som har hög tillgänglighet passar 
för utvecklas i andra syften, här kan 
möten uppstå i en mer offentlig 
miljö.

Stadens karaktär - Space syntax med avgränsning  2

45-46 . Space syntax urval
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från 
SWECO, SPACESCAPE 
”Bandstaden Backaplan Analys- och 
designstöd för en utvidgning av Göteborgs 
stadskärna” (2009-01-13). 

45

46
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1
2

3

4

5

6

7

8

Utpekade lägen för shared space - urval 1

De åta svarta cirklarna visar vilka platser inom det streckade området från tidigare analys 
som utgör platser som har en hög rumsligtillgänglighet. Det är dessa platser är dem som 
jag utifrån stadens karaktär anser utgör bra lägen för shared space. Deras lägen går att 
sammanfatta i diagrammet bredvid. Observera att läge 7 står på två ställen. 

2, 7 1, 3, 4, 5, 7

86

47 . Urvalskarta med diagram
Bildkälla: egen karta och diagram, kartmaterial från SWECO, 
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20. Muntlig källa, räddningsverket i Göteborg e-post 2009-04-27

.

Trafikantgrupper - trafikanalys: Vägnät

Angående utryckningsvägar för räddningstjänsten så finns inget primärt och sekundärt nät i 
Göteborg, utan samtliga vägar som är framkomliga används20. Därför är det viktigt att hålla 
gatorna framkomliga och inte försämra situationen. För mopeder är det svårt att inventera 
mopednätet, därför utgår jag ifrån att denna trafikantgrupp är närvarande på de platser som 
de lagligt får färdas på. Kartan bygger på fältinventering.

48 . Vägnät
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO, 
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Huvudnätet för cyklister finns tillgängligt på 
tillgänglig på webben21 och har kompletterats 
med fältinventering. Gator och vägar som 
tillåter gång och cykel benämns här som nät 
för övriga gång- och cykelvägar. Planskilda 
korsningar har inventerats i fält

21. http://goteborg.trafiken.nu/TrafikenNu_Templates/Page.aspx?id=206, 090507

Trafikantgrupper - trafikanalys: Gång- och cykelvägar

49. Gång- och cykelvägar
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Kollektivtrafiken linje dragning 
bygger på fältinventering och 
Västtrafiks  linjekartor22. 

22. http://www.vasttrafik.se/sv/Startsida/linjenats--hallplatskartor/, 090507

Trafikantgrupper - trafikanalys: Kollektivtrafik

49. Gång- och cykelvägar
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  

50 . Kollektivtrafik
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Kartan bygger på data framtagen i rapporten ”BACKAPLAN 
– TRAFIK ”(2009-03-06) som tagits fram i samband med 
”Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Backaplan” 
(2009-01-27).

Trafikantgrupper- Trafikmängd som redovisar genomfartstrafik samt trafik 
till och från området

51. Trafikmängd karta 1
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Trafikantgrupper- Trafikmängd som redovisar trafik till och från området

Kartan bygger på data framtagen i rapporten ”BACKAPLAN 
– TRAFIK ”(2009-03-06) som tagits fram i samband med 
”Översiktsplan för Göteborg, fördjupad för Backaplan” 
(2009-01-27).

51. Trafikmängd karta 1
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  

52. Trafikmängd karta 2
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Tillgänglighet - målpunkter

Målpunkter har inventerats 
i fält och identifierats med 
hjälp av länsstyrelsens GIS 
funktion23.

23. http://gis.lst.se/gisvg/htm/viewer.asp, 090507

53. Tillgänglighet karta 1
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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De röda cirklarna visar lägen där olika målpunkter är mer koncentrerade. Dessa utgör 
områden som är viktigt att hålla god tillgänglighet till i anslutande gatunätet. Det är viktigt 
att tänka på hela förflyttningskedjan och inte bryta den med barriärer. Platser som utgör 
målpunkter är även platser som har potential för shared space eftersom här rör sig troligtvis 
trafikanter mellan dessa.  

Tillgänglighet - koncentration av målpunkter  

53. Tillgänglighet karta 1
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  

54. Tillgänglighet karta 2
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Markeringar utgör start och målpunkter för biltrafiken. Dessa utgör även entréer till 
de olika delområdena. Kartan bygger på data framtagen i rapporten ”BACKAPLAN – 
TRAFIK ”(2009-03-06) som tagits fram i samband med ”Översiktsplan för Göteborg, 
fördjupad för Backaplan” (2009-01-27).

Tillgänglighet - mål och start för oskyddadetrafikanter 

55. Tillgänglighet karta 3
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Utpekade lägen för shared space - urval 2

Resultatet av trafikanalysen, och inventeringen av målpunkter är att utav de åtta platserna kvarstår 
tre. Trafikanalysen redogör för trafiknäten och för trafikmängden i två situationer. En situation 
där genomfart och till och från trafik redovisas och en karta där enbart till och från trafik visas. 
Differensen visar därmed genomfartstrafiken. Platser som har en hög andel lokaltrafik är att föredra 
för etablering av shared space. Utifrån trafiknätsanalysen utgör läge 1 en uppsamlingsgata, som inte 
har separerad cykelbana. Gatan används inte av kollektivtrafiken. Läge 2 är en lokalgata som inte har 
separerad cykelbana. Gatan används inte häller av kollektivtrafiken. Läge 3 utgör en uppsamlingsgata 
som har separerat cykelväg. Platsen används inte av kollektivtrafiken. 

Inventeringen av målpunktervisar indikerar att dessa tre platser ligger i anslutning till målpunkter 
både för oskyddade och skyddade trafikanter. Därför är det dessa lägen som kvarstår som lämpliga 
för etablering av shared space. 

Läge 1- Långängen

Läge 2 - 
Brämaregatan

Läge 3 – Del av 
Herkulesgatan

55. Tillgänglighet karta 3
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  

56. Urval 2
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Trygghet - Trygghetsvandring inventering av otryggamiljöer

Trygghetsinventeringen ger information om förhållandena i anslutning till de utpekade lägena. 
Informationen ligger som planeringsförutsättning att ta hänsyn till senare vid utformning. 

57. Trygghet - inventering otrygga miljöer
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Trygghetsvandringar har genomförts av FCH, fastighetsägare centrala Hisingen, i 
samarbete med polisen, kommunala förvaltningar. Den här karteringen bygger på 
protokoll från deras trygghetsvandringar som genomfördes med boende i området 
under 2004-2005. Vandringarna täcker in bostadsområden men har inte genomförts 
på Backaplan eller i östra Kvillebäcken. Vandringen fokuserade på den fysiska miljöns 
utformning, skötsel. Sammanställningen är ett urval av synpunkter som kopplar 
till trafikutformning och trafiksäkerhet. Dessa synpunkter har jag följt upp för att 
konstatera att de fortfarande är aktuella då de inte har åtgärdats. 

1. Korsningen Kvillegatan – Herkulesgatan övergångställe saknas.

2. Gångbro ej barnvänlig, över Lundbyleden.  

3. Osäkra övergångställen för barn på väg till skola vid Myntgatan. 

4. För höga hastigheter på Herkulesgatan pga. dåliga farthinder. Bra 
cykelbanor!

5. Biltrafik förbjuden respekteras inte på torget, dålig skyltning, 
bilarna kör för fort på Kvilletorget.

6. Otrygg trafiksituation för gående då bilar kommer i båda riktningar 
och från parkering på Långengen mellan Wieselgrensgatan och 
Tjärblomsgatan.  

7. Otrygg gångtunnel vid Wieselgrensplatsen till spårvagnshållplats.

8. Smal trottoar frö gående på Virvelvindsgatan mellan östra 
Hallegatan mot vårdcentralen måste använda vägbanan, problem för 
funktionshindrade.

9. Saknas plats för gående från hållplats går rakt ut i cykelbana.57. Trygghet - inventering otrygga miljöer
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Hållbarhet och minskad miljöpåverkan - Inventering av buller för vägtrafik

Informationen ligger som 
planeringsförutsättning att ta hänsyn till 
senare vid utformning. 

Karteringen bygger på trafikkontoret 
kontoret, Göteborg stad, bullerprognoser.

58. Buller vägtrafik
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Hållbarhet och minskad miljöpåverkan - Inventering av buller för 
spårvangstrafik

Informationen ligger som 
planeringsförutsättning att ta hänsyn till 
senare vid utformning. 

Karteringen bygger på trafikkontoret 
kontoret, Göteborg stad, bullerprognoser.

59. Buller spårvagnstrafik
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Trafiksäkerhet - trafikolyckor 

Informationen ligger som planeringsförutsättning att ta 
hänsyn till senare vid utformning.

Karteringen bygger på data från STRADA, i från perioden 
2003-01-01 - 2008-12-12

Tre olyckor, 
varav en två 
lindriga och en 
svår olycka.

En olycka som är klassad 
som lindrig. 

13 olyckor varav en är en 
dödsolycka och resterande 
klassas som lindriga 
olyckor.  

60. Trafikolyckor
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  
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Läge 1- Långängen

Läge 1 ligger på baksidan av 
stadsdelscentrumet Wieselgrensplatsen. 
Gatans centrala funktion är att ledan in 
trafiken till parkering för besökare till 
centrumet och till bostadsområdet. Gatan 
är lite utav en baksida, torget är målpunkten 
och därmed framsidan. Den är avstängd 
på mitten, vilket gör att det inte blir någon 
genomfartstrafik här. På grund av gatans 
längd och för att byggnadernas kontakt med 
gatan är skiftar, föreslår jag att shared space i 
detta fall byggs ut i punkt, dvs på en begränsad 
yta va sträckan. Förslagsvis kan punkten där 
gatan förhindrar genomfart utformas så att 
platsens karaktär ökar. Den platsen ligger i 
anslutning till en varuhandelparkering och 
utgör även ett stråk för gående som vill ta 
sig till Wieselgrensplatsen eller hållplatser 
för kollektivtrafik. 63. Gatan ligger mittemellan rutnätstruk-

tur och friliggande lamellhus.
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

62. För att förhindra genomfartstrafik är 
gatan avstängd på mitten
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

64. Åtgärder för att få ner hastigheten på 
gatan har genomförts. Skyltat 30 km/h
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

61. Punkten visar utpekat läge.
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från 
SWECO,  

Wieselgrensplatsen

Val av läge för shared space - urval 3
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Läge 2 - Brämaregatan

Läge 2 ligger intill Kvilletorget. Torget 
används av barn som leker, även vuxna 
uppehåller sig här, ytan används för 
torghandel mm. Längs gatan ligger ett café, 
videouthyrning, restauranger och andra 
mindre verksamheter. När gatan passerar 
torget är det skyltat med 30 km/h. Torget 
och gatan har en central funktion i området 
hit tar sig många gående eller med cykel. I 
det här läget skulle det sträcka som passerar 
torget kunna införlivas i torgytan och 
fungera som shared space. 

67. Platsen utgörs i dag av parkering och 
gata.
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

66. Gatan ligger intill Kvilletorget 
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

68. Kvilletorget, på torget finns en lek-
plats. Här finns även utrymme för andra 
aktiviteter.
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto65. Markeringen visar vilken sträcka på gatan som skulle 

kunna utformas som shared space.
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,  

Kvilletorget



	 	 	 	 	 	 	 	 								 	 	 	 	 107
5. FA

LLST
U

D
IEL

Läge 3 – Del av Herkulesgatan 
(sträckan mellan Brantingsmotet 
och Kvillegatan) - Mitt val av plats

Läge 3 utgör en rörig plats där byggnationen 
av kvarteret Porslinsfabriken fortfarande  
pågår. Platsen korsas av både oskyddade 
och skyddade trafikanter. Den används 
inte för något än just för förflyttningar i 
dagsläget. Min bedömning är att här skulle 
en bättre utformning kunna knyta samman 
området Backaplan med Kvillestaden/
Brämaregården och göra en fin entré till 
området Kvillestaden/Brämaregården och 
kunna användas för fler aktiviteter. Den 
aspekten som tala emot en etablering är 
att bullersituationen är hög. Bullernivåerna 
beror på främst på Lundbyleden. Nya 
bullerplank mot Lundbyleden kan förändra 
situationen här i framtiden, dessa planeras 
att uppföras i samband med nybyggnationen 
av bostäderna. En etablering här bidrar 
till att förstärka områdets gång- och 
cykeltrafikkopplingar till omkringliggande 
områden och bli en plats gör de nytillkomna 
husen rättvis. Det är den här platsen som jag 
väljer att studera vidare. 

71. Nybyggt bostadshus, fler bostadshus är 
planerade, det högsta kommer utgöra 17 
våningar 
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

70. Gångpassage under Hjalmar Bran-
tingsgatan till Hjalmar Brantingsplatsen och 
kollektivtrafik hållplatser
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

72. Platsen, och gatans utformning i dag.
Bildkälla: Linnea Carlsson, foto

69. Markeringen visar ytan som skulle kunna utformas som 
shared space. 
Bildkälla: egen karta, kartmaterial från SWECO,
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5.3 Förslaget - utformning av shared space 
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Linnea Carlsson, Fp04, lica04@student.bth.se den 8 maj 2009 
Examensarbete 2009, Fysisk planering, BTH, 30 högskolepoäng kurs FM2412 

89/106 

5.3 Utformning av shared space

Platsen i nuläget – Idéer att arbeta vidare med  

koppling 

entrén 

bilparkering

entré till 
bostäder  

butiker, service 

bilparkering  

Hjalmar Brantingsplatsen ett integrerat trafikrum 
fungerar till mycket som en shared space, ytan är 
avstängt för personbilism. Viktig knutpunkt för 
kollektivtrafiken.

Platsen i nuläget – Idéer att arbeta vidare med  
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Illustrationsplan
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Stadens karaktär

Genom shared space kan entrén till området bli tydlig och utformningen 
kan göra en baksida till en framsida. Ytan får ett slättgolv som är upphöjt 
för att ge känslan av platsen används på ett annat vis än en vanlig trafikplats, 
utan att det är ett stadsrum som är utformad för att oskyddade och skyddade 
trafikanter kan använda samma utrymme för att utföra sina aktiviteter. I 
mitten placeras en fontän, vattnen bidrar med andra ljud än trafikens buller. 
Den fungerar även som en ljuskälla. Rummet blir även mer definierat med 
ett cykelparkeringshus i tre våningar som bildar en vägg.

Ny byggnad
cykelparkeringshus

0 50

meter
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Idén är att utforma rummet så att trafikantgrupperna inte 
hamnar i konflik. Cykelparkering placeras i ett bra läge nära 
kollektivknutpunkt, i stället för bilparkering. De streckade linjerna 
visar trafikantgruppernas rörelser till, från och över platsen. Det 
går att välja olika sätt att korsa platsen och där med välja graden 
av eventuell konflikt. Platsen regleras som gångfartsområde, men 
här finns säkra passager. Oskyddade trafikanter kan välja att enbart 
korsa en körbana vilket innebär att de i princip enbart behöver ha 
uppsikt åt ett håll. Sedan kan de vila vid fontänen i centrum innan 
de passerar nästa körbana. 

Huvudspår  
    Gående
    Bilister
    Cyklister

Mopeder följer bilarnas och 
cyklarnas rörelser. Fordon i 
tjänst rör sig som bilarna.

0 50

meter

Ny byggnad
cykelparkeringshus
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Tillgänglighet

Platsen utformas med fria korridorer mellan målpunkter för 
att inte bli en barriär för människor. I två lägen utformas 
passager som fungerar som övergångställen dessa ska ses 
som fria passager där ledstråk finns. 

0 50

meter
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Trygghet, Hållbarhet och minskad miljöpåverkan 

Platsen utformas för olika aktiviteter och för att prioritera gångtrafikanter och 
cyklister samt kollektivtrafik. Vid utformning har de tolv kvalitetskriterierna varit 
vägledande där de övergripande ledorden är protection, enjoyment och comfort.

God gestaltning, god belysning, väderskyddet och lägre hastigheter bidrar till 
trygghet och även till hållbarhetsaspekter. Det kan ge positiva effekter på Hjalmar 
Brantingsplatsen för resenärer som korsar platsen till och få hållplatsen. Det är 
viktigt att ha trygga vägar till och från bussen för att kollektivtrafiken ska kunna 
konkurera som trafikslag, då måste människor kunna, och våga använda färdmedlet. 
Om utformningen kan bidra till sänkta hastigheter här kan det möjligen ge effekt på 
Herkulesgatan som har trygghetsproblem på grund av det.

Sitta i solen och se andra 
människor 

Besöka butiker

Väderskydd i passagen till 
Hjalmar Brantingsplatsen 

0 50

meter
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Trafiksäkerhet

Platsen utformas för lägre hastigheter. Platsen har inte tidigare 
varit olycksdrabbad, men framöver om fler människor flyttar in i 
Porslinsfabriken kan mer människor vara i rörelse här och där är det 
positivt med låga hastigheter som ger mindre alvarliga skador vid en 
eventuell olycka. 

Vid infarten till platsen är körytan upphöjd vilket gör att bilisten måste 
sänka farten. Trafiken styrs även av pollare för att öka säkerheten på 
utsatta delar av gångbanan.

Upphöjning

Upphöjning

Upphöjning

pollare

pollare

0 50

meter
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Perspektiv är sett från passagen och övergångstället som den 
svarta pilen markerar på kartan intill. 

En utformning enligt förslaget gör platsen mer rättvis.
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5.4 Bedömning av påverkan på kvalitetsbegrepp 
utifrån trafikantgrupper med värderosen

Utbyggnad av shared 
space

Nuläget

Diagrammen visar bedömningen av den påverkan som en omvandling av den här ytan skulle 
kunna innebära för de olika trafikanterna. Kollektivtrafik rosen bedöms ej eftersom här inte 
finns någon. Bedömningen bygger på mina tankar om före och efter och illustreras i roserna. 
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5.5 Motverkar eller samverkar kvalitetsbegreppen 
utifrån målen?

Modellen nedan illustrerar motstående, samverkande och neutrala mål. Här ges ett 
resonemang om vilka mål som kan sägas motverkas med shared space projektet utifrån 
val av plats och platsens utformning. Det går att se på dessa kvalitéer från olika perspektiv 
och beroende på vilket som väljs blir resultaten olika. Visionen utgörs av Vision Västra 
Götaland - Det goda livet och målsättningen med att förstärka områdets gång- och 
cykeltrafikkopplingar till omkringliggande områden och förbättra trafikförhållandena i 
området. Sedan är de olika utgångspunkterna för utformning som beskrivits i förslaget 
vägledande. Även det specifikt mål för etableringen av shared space i del av Centrala 
Hisingen, Lundby, Göteborg: Bidra till att förändra och förbättra miljön så att platsen 
så att en positiv utveckling sker. 
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Samverkande aspekter

Stadens karaktär – Miljö, Hållbarhet
Oftast är det trafiken som kan vara det 
som påverkar stadens karaktär mest därför 
är strävan efter ett balanserat trafiksystem 
det som gör att dessa aspekter samverkar. 
Målet med etableringen är att förstärka 
områdets gång- och cykeltrafikkopplingar 
till omkringliggande områden och förbättra 
trafikförhållandena i området. Detta bedöms 
projektet bidra till och det ger positiv effekt 
på stadens karaktär och miljö, hållbarhet

Tillgänglighet - Miljö, Hållbarhet
Dessa påverkar inte på så vis att om en 
plats är tillgänglig finns även möjlighet för 
social hållbarhet, vilket menas att möten 
kan uppstå. Trafikanter kan välja exempelvis 
att cykla eftersom förhållanden för 
cyklister förbättras och det leder till mindre 
miljöpåverkan. 

Stadens karaktär – Trafiksäkerhet
Utifrån shared space är trafiksäkerhet och 
stadens karaktär bedöms vara samverkande. 
En gata eller en plats som utformas med 
omsorg har positiv inverkan på trafiksäkerhet 
och stadens trafiksystem. I det här förslaget 
är den förväntade effekten hastigheter 
minska och platsens karaktär ökar. På så vis 
har shared space en samverkande effekt på 
detta. 

Trygghet - Miljö, Hållbarhet
En miljö som är trygg är exempelvis en miljö 
där det lätt går att förstå det förväntade 
beteendet, eller där du inte behöver vara 
orolig att råka ut för en olycka. Shared 
space har en positiv inverkan på miljön med 
lägre hastigheter och bättre förutsättningar 
för social hållbarhet kan i det här. Den här 
bedömningen bygger på att i fallet med 
ökad social hållbarhet med fler möjligheter 
för möten är bra så är platsen bra för båda 
aspekterna.

Neutrala aspekter

Stadens karaktär – Trygghet
Om stadens karaktär ökar, i det här fallet 
handlar det om att omvandla en plats och 
ge den ett sammanhang, så kan det bidra till 
ökad trygghet. Det kan handla om att våga 
röra sig här vilket gör att platsen inte känns 
övergiven. Men om utformningen leder till 
att hela ytan inte kan användas och inte 
känns trygg så bedöms dessa motverkanden 
i det avseendet. Därmed förhåller sig dessa 
neutrala till varandra i sammanhanget med 
shared space i förslaget. 

Trygghet – Tillgänglighet
Plasten har trygga passager som gör att 
platsen inte blir en barriär, dock kan hela 
shared space ytan inte direkt utformas 
tillgänglig för alla och därmed förhåller sig 
dessa aspekter neutrala till varandra. 
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Tillgänglighet - Trafiksäkerhet 
Det som är tillgängligt behöver inte vara 
trafiksäkert, men en plats som utformas 
trafiksäkert upplevas tillgänglig. När 
det handlar om shared space i det här 
fallet är ger säkra passager tillgänglighet 
och därmed även trafiksäkerhet. 

Stadens karaktär – Tillgänglighet
Dessa motverkar varandra på det viset att 
tillgänglighet i frågan om framkomlighet kan 
förändras vid en shared space etablering. Men 
då platsen är utformad med säkra passager 
ska möjligheten att ta del som eftersträvas 
fortfarande vara möjligt. Därför bedöms 
dessa vara neutrala i det här sammanhanget.  

Trygghet - Trafiksäkerhet
Trygghet beskriver den subjektiva 
uppfattningen risk på en plats medan 
trafiksäkerhet går att mäta och därmed 
beskriva risk mer objektivt. Dessa två 
aspekter förhåller sig neutrala till varandra då 
de varken går att motivera som samverkande 
eller motverkande i det här projektet. 

Motverkande aspekter

Trafiksäkerhet - Miljö, Hållbarhet 
Utifrån projektet bedöms dessa två aspekter 
motverka varandra. Shared space har visat att 
trafiksäkerheten kan öka, men ett separerat 
system är mer trafiksäkert än ett integrerat. 
Ett separerat system kan dock uppmuntra till 
högre hastigheter och påverkar därmed miljö 
och sociala hållbarhetsaspekter negativt.

Bedömning 

Sammanfattningsvis är bedömningen att 
etableringen ger positiva effekter på de flesta 
kvalitetsaspekter. Utvärderingen kan tolkas 
som att shared space projektet prioriterar 
hållbarhetsa aspekter och miljöpåverkan 
framför trafiksäkerhet, och att stadens 
karaktär är också en prioriterad aspekt.
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n6. Avslutande diskussion

Den här avslutande diskussionen bygger 
på mina erfarenheter och reflektioner 
kring shared space från det här arbetet. 
Iakttagelser av platser i Göteborg inom 
och utanför mitt planområde, visar att flera 
platser fungerar som shared space utan att 
de är direkt utpekade som det. Korsningar 
som utformats med annan markbeläggning 
där trafiken styrs med pollare och där ytan 
saknar skyltade övergångställen och reglering 
är inte så ovanligt som jag först trodde. Och 
det är detta som i den här studien definieras 
som shared space: 

Ett stadsrum som är utformad för att 
oskyddade och skyddade trafikanter 
kan använda samma utrymme för att 
utföra sina aktiviteter.

Generellt går det att konstaterat att metoden 
lämpar sig bättre för gator och platser som 
fungerar som områdets pulsåder. Fotgängare 
bör ha en säkra passager, fria från bilar och 
cyklar. Barn, äldre och funktionshindrades 
anspråk på utformning av miljön ska vara 
dimensionerande och platsen bör med 
fördel regleras som gångfartsområde. 
Kollektivtrafik ska vara prioriterad bland 
skyddade trafikanter. På de platser där 
shared space kan hamna i konflikt med 
kollektivtrafiken bör annan utformning 
användas. Platsen bör planers utifrån 
kunskap om platsens kontext, historia, 

form, karaktär och landskap. Utveckling av 
shared space sker bäst i samarbete mellan 
olika professioner och representanter från 
olika kunskapsbaser. 

Om mitt resultat och förslag

Utifrån min litteraturstudie och olika 
referensobjekt som jag läst om och 
besökt, under mitt arbete med det här 
examensarbetet, är min uppfattning att 
shared space kan se ut på olika sätt. Det kan 
både vara små ytor som jag definierat som 
punkter och stora som utgör sträckor och ytor. 

Generellt finns en brist i befintlig  
utformning av shared space eftersom barns, 
äldres och funktionshindrades önskemål 
och krav på tillgänglighet och trygghet inte 
tillgodoses, vilket tidigare studier bekräftar. 
Min erfarenhet från det här arbetet är att 
det finns shared space som utgör mer eller 
mindre barriärer. Min studie pekar på att 
går också att välja platser som är bättre på 
en övergripande nivå och som inte behöver 
utgöra en barriär i staden. Att undvika att 
skapa fler barriärer för människor och se 
till att de förflyttningskedjor och fungerar 
ligger i planerarens främsta uppgift när det 
gäller nyetablering av shared space, anser jag. 

Shared space har den fördelen att den kan 
bidra med kvalitéer som en cirkulationsplats 
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eller en vanlig korsning inte kan. Ett torg kan 
ge framkomlighet åt bilister i stället för att 
stängas av, och en korsning kan bli en plats för 
möten mellan människor med shared space. 
Att bygga tätt uppmuntras av principen där 
många kan samsas på samma yta. För mig är 
även grunden med shared space att kunna 
utforma stadsrum på ett mer kreativt sätt 
där oskyddade och skyddade trafikanter kan 
vara utan att utsättas för fara. Shared space  
som människor förstår, som ger upplevelser 
och som känns naturliga i stadsbilden. Att 
hitta dessa platser i staden och utforma dem 
så att människor inte upplever dem som en 
barriär är kärnan  i mitt examensarbete.

En av mina reflektioner är att utformningen 
på mitt förslag skilja sig något från de 
platser som vanligen refereras till när 
det gäller shared space. Jag tror att detta 
är en direkt följd av att jag förhållit mig 
till TRAST:s kvalitetsbegrepp. Förslaget 
visar hur en shared space kan utformas på 
ett sätt som bättre tar barns, äldres och 
funktionshindrades anspråk på allvar och 
inte utgör ett hinder. Trygga passager gör 
att platsen blir flexibel i den bemärkelsen 
att människor kan passera ytan utifrån sin 
förmåga. För att komma ifrån termer som 
talar om vikten av ögonkontakt och sådana 
företeelser som inte fungerar för alla, 
anser jag att shared space bör regleras som 
gångfartsområde och alltid ha fria passager. 

En principfråga, när det handlar om 
utformning, är om ändamålet med shared 

space är att utforma ytan så att den fysiskt 
kan delas till 100 procent. Eller om det 
handlar om att ytan möjliggör för aktivitet 
för olika människor i deras tänkta aktivitet. 
Det jag menar är att ytan ska tillåta delad 
användning snarare att den fysiska ytan i sig 
är delad. Det är exempelvis inte meningen 
att bilister ska köra in på en uteservering. 
Människors aktiviteter ska kunna ske sida vid 
sida, med en respekt och hänsyn, vare sig de 
förflyttar sig i bil, på cykel eller går. Utifrån 
var och ens egen förmåga och önskan. För 
det handlar om att skapa balans inte kaos. 

Om shared space utformas utifrån dessa 
grunder där kvalitetsaspekterna är styrande, 
är min åsikt att shared space kan byggas ut i 
större skala i de delar av staden som uppfyller 
de aspekter som jag pekat på. Däremot om 
en utbyggnad av shared space sker i större 
skala med en utformning som inte använder 
säkra passager som utgår i från att medvetet 
sprida en otrygghetskänsla för att få ner 
hastigheter, så ställer jag mig mer tveksam 
till förekomsten av shared space. 

Mitt ställningstagande om att shared space 
alltid borde regleras som gångfartsområde, 
för att tillgodose anspråk från utsatta 
trafikantgrupper, gör att jag tror metoden 
fungerar i begränsade sammanhang. Dock 
behöver den frågan ytterligare undersökning. 
Möjligtvis handlar det också om bilistens 
förmåga att hålla uppmärksamheten på det 
som händer i gaturummet. Den aspekten 
anser bör studeras vidare
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detaljplanering

Eftersom jag studerar fysisk planering där 
detaljplanen är ett viktigt dokument som 
styr den byggda miljön har jag under arbetet 
även haft funderingar på hur shared space 
kan regleras där. Utifrån min indelning av 
shared space som punkt, yta, eller sträcka 
kan platsen regleras olika i detaljplanen. På 
en yta kan användningen anges som torg. Det 
skulle gå att preciseras med samutnyttjad yta 
precis som användningen torg kan preciseras 
med salutorg eller busstorg. För sträcka och 
punkt, anser jag att användningen bör anges 
som gata, lokalgata eller huvudgata. Sedan 
kan utformningen och disposition mer i 
detalj fastställas i egenskapsbestämmelser. I 
planbeskrivningen kan bestämmelsen sedan 
utvecklas och här kan även en beskrivning 
av vad etableringen innebär för hållbarhet 
och minskad miljöpåverkan, trafiksäkert, 
stadens karaktär, tillgänglighet och trygghet 
och olika trafikantgrupper ges. Det är i den 
beskrivningen som ett resultat av en sådan 
här studie skulle kunna användas. Angående 
detaljplanering och shared space finns säkert 
fler frågor att utreda i framtiden.
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Från Tillgänglig stad: en idéskrift om mål, 
strategier och arbetssätt när kommunen upprättar 
en tillgänglighetsplan för trafiknät (Tillgänglig stad 
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