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Abstract 

Walking speeds are an important parameter in the process of designing for example arenas, malls 
and station environments, to be able to make them safe and comfortable for the users. Previous 
studies have mainly focused on pedestrian walking speeds at zebra crossings and the results of these 
are the basis for traffic signal timing. The studies have also investigated the relationship between 
walking speed and gender, age and density of pedestrians. From the results of these studies, 
conclusions have been drawn that these three factors have an impact on pedestrian walking speeds.  

To make microsimulations of pedestrians reflect reality as well as possible, pedestrian walking speeds 
should be investigated at regular intervals, as walking speeds change with the ongoing change of the 
composition of the population. In the simulation of station environments, pedestrian speeds should 
also be used that have been measured in these types of environments. Alternatively, the speeds 
should be measured at locations near stations, rather than using speeds from zebra crossings.  

As a step in improving the above-mentioned microsimulations, the aim of this work is to study 
walking speeds at a public transport hub during rush hour. The work also focuses on connecting 
walking speeds to each sex and level of crowding. To achieve this goal, video recordings were 
performed at the exchange point between Stockholms östra and Tekniska högskolan in Stockholm, 
Sweden, where public transport passengers change between light rail and subway.  

Analysis of the video films resulted in walking speeds which were higher than those previously 
measured at zebra crossings. The most obvious factors explaining this are the differences in the 
environment where the studies were conducted and that the walking speeds in this thesis were 
measured during rush hour. The results show that simulations of stations and locations nearby 
should not be based on walking speeds measured at zebra crossings. Analysis of the video films also 
resulted in the calculated mean walking speed of women being marginally lower than for men. 

Regarding the link between density of pedestrians and their walking speeds a conclusion can be 
drawn that at low densities pedestrians have good opportunities to freely select their own walking 
speed. The freely chosen walking speed which can thus be maintained at low densities can vary 
widely between different individuals. At higher, unlike at lower densities, it is difficult for pedestrians 
to maintain a freely chosen speed due to interactions with other pedestrians. The calculated average 
walking speed at higher densities therefor decreases as the density increases. Interactions with other 
pedestrians can either mean that a pedestrian is forced to lower the speed or that he or she must 
walk faster to keep up with the current pace.  

When analyzing the video films, several other factors effecting the walking speed could be noted. Of 
these factors, grouping of pedestrians and if the pedestrian is using a phone or carrying luggage 
could be seen to decrease the pedestrian speed. These factors’ impact on walking speeds was only 
superficially studied in this thesis, and no reliable conclusions can therefore be drawn. 

 

 

 

Keywords: Pedestrian walking speed, public transport traffic hub, density of pedestrians, Level of 
Service, microsimulation, Vissim, Viswalk 

English title: Pedestrian walking speeds in public transport traffic hubs. 



4 

Sammanfattning 

Gånghastigheter är en viktig parameter vid utformning av exempelvis arenor, gallerior och 
stationsmiljöer för att de ska kunna bli säkra och bekväma för användarna. Tidigare studier av 
fotgängares gånghastigheter har till största del fokuserat på hastigheter vid övergångsställen och 
resultaten från dessa ligger till grund för signaltidsättning. Studierna har även undersökt förhållandet 
mellan hastighet och kön, ålder och densitet av fotgängare. Från resultaten av dessa undersökningar 
har slutsatser kunnat dras att såväl kön, ålder och densitet av fotgängare har betydelse för 
fotgängares gånghastigheter. 

För att mikrosimulering av fotgängare ska spegla verkligheten så bra som möjligt bör fotgängares 
gånghastigheter undersökas med jämna mellanrum, då gånghastigheterna förändras med en 
förändrad befolkningssammansättning. Vid simulering av stationsmiljöer bör även gånghastigheter 
användas som uppmätts i denna typ miljö alternativt vid platser i närheten av stationer, istället för 
att använda hastigheter från övergångsställen.  

Som ett steg i att förbättra de ovan nämnda simuleringarna syftar detta arbete till att studera 
gånghastigheter vid en bytespunkt för kollektivtrafik under rusningstid. Arbetet fokuserar även på att 
jämföra gånghastigheterna mellan respektive kön samt att koppla gånghastigheter till olika nivåer av 
trängsel. För att uppnå dessa syften utfördes videoupptagningar vid bytespunkten mellan Stockholms 
östra och Tekniska högskolan i Stockholm, där kollektivtrafikresenärer byter mellan lokalbanan 
Roslagsbanan och tunnelbanan.  

Analys av videofilmerna resulterade i gånghastigheter som var högre än de som tidigare uppmätts på 
övergångsställen. De tydligaste faktorerna som förklarar detta är skillnaderna i miljön där studierna 
utfördes samt att gånghastigheterna i detta arbete mätts upp under rusningstid. Resultatet visar att 
man vid simulering av stationer och stationsnära platser inte bör utgå från hastigheter som uppmätts 
på övergångsställen. Analys av videofilmerna resulterade även i att den beräknade medelhastigheten 
för kvinnor var marginellt lägre än för män. 

Gällande kopplingen mellan densitet av fotgängare och deras gånghastigheter kan slutsatsen dras att 
vid låga densiteter har fotgängare goda möjligheter att kunna välja sin hastighet fritt. Den fritt valda 
gånghastighet som därmed kan hållas vid låga densiteter, kan variera mycket mellan olika individer. 
Vid högre densiteter är det svårt för fotgängare att hålla en fritt vald hastighet till följd av 
interaktioner med andra fotgängare, vilket resulterar i att den beräknade medelhastigheten minskar 
ju högre densiteten blir. Interaktioner med andra fotgängare kan för den enskilda individen antingen 
innebära att den tvingas sänka hastigheten alternativt öka hastigheten då den dras med i rådande 
tempo.  

Vid analys av videofilmerna kunde ett flertal andra faktorer som påverkar gånghastigheten noteras. 
Av dessa faktorer kunde gruppering av fotgängare, telefonanvändande och medhavt bagage ses 
minska gånghastigheten hos fotgängaren. Dessa faktorers påverkan på gånghastigheterna 
studerades endast ytligt i detta arbete och inga tillförlitliga slutsatser kan därför dras.  

 

 

 

Nyckelord: Fotgängares gånghastighet, bytespunkt för kollektivtrafik, densitet av fotgängare, Level of 
Service, mikrosimulering, Vissim, Viswalk 
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Definition av begrepp 

Fotgängare: Med fotgängare avses gående trafikanter.  

Densitet av fotgängare: Antalet fotgängare per ytenhet. 

Frifältshastighet: Frifältshastighet är den gånghastighet som fotgängaren håller då denne inte 
påverkas av andra fotgängare, hinder i omgivningen eller attraheras av företeelser i omgivningen 
såsom exempelvis skyltfönster. Denna hastighet kan även benämnas som fotgängarens ”önskade 
hastighet” och begränsas av fotgängarens fysiska förmåga. 

Faktisk hastighet: Den faktiska hastigheten är den gånghastighet som fotgängaren håller då denne 
inte har möjlighet att hålla sin frifältshastighet.  

Rusningstid: Rusningstiden sammanfaller med de tider på dygnet då många människor reser 
samtidigt och de flesta resor som sker under dessa perioder utgörs av arbetsresor. Normalt infaller 
rusningstiden på vardagar mellan cirka 7:00-9:00 och 16:00-18:00. Rusningstiden kan även kallas för 
”högtrafik”. 

Level of Service (LOS): Level of Service är ett sätt att beskriva den trängsel som en fotgängare 
upplever, kopplat till densitet av fotgängare och gånghastighet. Konceptet bygger på sex olika nivåer 
av trängsel, där nivåerna benämns A-F. LOS A är den högsta nivån och F är den lägsta.  

Sociala krafter: Människan påverkas av sociala krafter som bygger på ett samspel mellan stimuli från 
omgivningen och individens mål och värderingar. Dessa krafter kan påverka en människas beteende 
och därmed dess valda gånghastighet. 

Simulering: En simulering utförs på en dator och innebär ett förverkligande av en modell. Vid 
mikrosimulering av fotgängare syftar ofta simuleringen till att utvärdera olika miljöer med avseende 
på effektivitet, säkerhet och bekvämlighet.  

Vissim/Viswalk: Ett datorprogram där simulering av såväl biltrafik som gående kan utföras. 
Programmet är framtaget av det tyska företaget Planung Transport Verkehr AG (PTV AG). 
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1 Introduktion 

1.1 Inledning 

När du promenerar genom Gamla stan i Stockholm och vidare mot Stockholms centralstation märker 
du stora skillnader längs vägen. Ju närmare centralstationen du kommer desto högre upplevs pulsen 
och tempot samtidigt som trängseln ökar. Väl inne på stationen behöver du ta mer hänsyn till 
människor som befinner sig i din närhet vilket tvingar dig att anpassa ditt beteende och din 
gånghastighet.  

Det ovan beskrivna scenariot visar tydligt att det finns samband mellan gånghastighet, trängsel och 
vilken typ av miljö man som fotgängare befinner sig i. Scenariot väcker även ett antal frågor, där de 
mest övergripande är: Vilka gånghastigheter uppnås? och Vad påverkar gånghastigheten i en 
bytespunkt för kollektivtrafik? Det är dessa faktorer och frågor som ska studeras närmare i denna 
rapport.  

Rapporten inleds med en introduktion till ämnet med bakgrundsinformation och beskrivning av 
arbetets syfte. Därefter följer en sammanställning av tidigare studier som undersökt gånghastigheter 
och dess koppling till densitet av fotgängare, fotgängarens kön och ålder samt övriga faktorer i 
omgivningen. Efter genomgången av bakgrundsmaterialet formuleras den metod som användes för 
att undersöka fotgängares gånghastigheter följt av det resultat som erhölls. Resultatet diskuteras 
vidare i ett avslutande diskussionsavsnitt. 

1.2 Bakgrund 

Att undersöka fotgängares gånghastigheter i olika situationer och miljöer kan vara användbart då 
infrastruktur- och trafikplanerare utformar bland annat stationsmiljöer, flygplatser och bytespunkter 
för kollektivtrafik. Syftet med planeringen är att dessa platser ska bli mer effektiva, säkra och 
bekväma för användarna. Fotgängares gånghastigheter är även viktigt vid utformning av tidtabeller 
för att möjliggöra byten mellan olika trafikslag.  

Att känna till fotgängares gånghastigheter och beteenden är inte bara viktigt ur ett 
trafikplaneringsperspektiv utan kan även användas i kombination med studier av kapaciteten i 
flaskhalsar. Kunskap om detta kan användas vid utformning av exempelvis arenor och gallerior för att 
dessa platser ska kunna utrymmas på ett säkert sätt vid en eventuell incident (Tian, 2012). 
Fotgängares hastigheter är dessutom en viktig parameter vid signaltidsättning i signalreglerade 
korsningar med övergångsställen samt kan vara en intressant faktor vid forskning kring människors 
hälsa (Bosina & Weidmann, 2017).  

Då befolkningssammansättningen förändras och vi blir allt äldre och friskare, vilket påverkar 
gånghastigheten (Herrstedt, 2008), bör nya studier av fotgängares hastigheter göras med jämna 
mellanrum för att simulering av fotgängare ska spegla verkligheten så bra som möjligt.   

Undersökningar av fotgängares gånghastigheter kan inte genomföras med hjälp av pneumatiska 
slangar eller induktiva slingor som vanligtvis används vid liknande undersökningar gällande 
fordonstrafik. Dessa mätredskap detekterar tyngre respektive magnetiska föremål och kan därför 
inte registrera människor som passerar.  Vid undersökningar av fotgängares hastigheter används 
istället metoder som videoupptagning och radar eller nyare metoder så som detektering av 
elektronisk utrustning via GPS, WiFi eller Bluetooth (Hoogendoorn, 2003).  
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1.3 Syfte 

Syftet med arbetet är att genom analys av videomaterial undersöka fotgängares gånghastigheter vid 
en bytespunkt för kollektivtrafik under rusningstid. Gånghastigheterna ska redovisas i form av både 
en normal- samt kumulativt fördelad kurva. Syftet är även att jämföra gånghastigheterna mellan män 
och kvinnor för att bekräfta eller dementera resultatet av tidigare studier.  

De uppmätta gånghastigheterna ska ligga till grund för att i simuleringsprogrammet Vissim/Viswalk 
ta fram en modell som speglar de gånghastigheter som uppnås i verkligheten så bra som möjligt. 

Utöver att ta fram fotgängares gånghastigheter syftar arbetet även till att koppla densitet av 
fotgängare till de uppmätta gånghastigheterna. Genom att koppla densitet av fotgängare till 
gånghastigheter kan en verifiering av det amerikanska konceptet Level of Service göras för svenska 
förhållanden. Ett sista delsyfte med arbetet är att få en överblick över vilka tidigare studier som 
gjorts inom området. 

1.4 Avgränsningar  

Arbetet avgränsas till att: 

 Till följd av tidsbegränsning endast studera gånghastigheter vid en kollektivtrafikbytespunkt 
under en begränsad tidsperiod. 

 Till följd av tidsbegränsning inte innefatta någon enkätundersökning i syfte att utreda mål 
och syfte med resan hos de individer vars gånghastigheter undersöks. 

 På grund av att undersökningen sker under rusningstid inte koppla gånghastigheter till olika 
åldersgrupper. Detta då fotgängarna under rusningstid tros tillhöra ungefär samma 
åldersgrupp. 
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2 Resultat av tidigare studier 

Ett flertal studier från hela världen har genomförts med syfte att undersöka fotgängares 
gånghastigheter. De flesta av dessa har fokuserat på att mäta gånghastigheter på övergångsställen 
med hjälp av videoupptagning snett ovanifrån. I en av dessa studier, som utförts i Florida USA, har sju 
övergångsställen vid korsningar analyserats och en genomsnittlig gånghastighet tagits fram för var 
och ett av övergångsställena (Jiawei et al, 2016). Resultaten varierar mellan 1,42 m/s och 1,87 m/s. 
Ytterligare en av dessa studier konstaterar dock att fotgängares gånghastighet är högre på 
övergångsställen än på gator utan övergångsställen (Montufar et al, 2007). Utöver de studier som 
utförts vid övergångsställen har ett antal arrangerade experiment utförts där gåendes beteende har 
registrerats med hjälp av videoupptagning rakt ovanifrån. Då resultaten från dessa studier inte är 
relevanta för detta projekt behandlas de inte vidare i rapporten. 

Utöver de gånghastigheter som registrerats i tidigare studier anses en generell genomsnittlig 
gånghastighet ligga mellan 1,2 m/s och 1,4 m/s (Huang & Ma, 2010) vilket också är de 
gånghastigheter Trafikverket använder vid uppskattning av signaltidsättning (Wahlstedt, 2013). I en 
handbok för gång-, cykel- och mopedtrafik ansätter dock Sveriges Kommuner och Landsting och 
Trafikverket (2010) istället gånghastigheten till mellan 1,4 m/s och 1,9 m/s. Då fotgängarna får 
bestämma gånghastigheten själva, det vill säga då de inte påverkas av andra fotgängare eller andra 
hinder, varierar frifältshastigheten mellan 0,75 m/s och 2,42 m/s (TRB, 2003).  

Enligt Chraibi et al. (2013) kan fotgängares gånghastigheter beskrivas av en normalfördelning med ett 
medelvärde på 1,34 m/s och en standardavvikelse på 0,26 m/s. Gånghastigheten begränsas av att det 
finns en maximal och en minimal hastighet som är möjlig för fotgängaren att hålla (Johansson, 2009). 
Den maximala gånghastigheten uppnås i ögonblicket innan fotgängaren övergår från att gå till att 
springa och den minimala gånghastigheten uppkommer så fort fotgängaren är i rörelse.  

2.1 Gånghastighet i förhållande till densitet av fotgängare 

Studier har visat att det finns tydliga samband mellan densitet av fotgängare och fotgängarnas 
gånghastighet. Med hjälp av konceptet Level of Service (LOS) beskriver Transportation Research 
Board (TRB, 2003) den trängsel som upplevs av fotgängaren kopplat till densitet och hastighet. Detta 
koncept kan användas vid planering av stationsmiljöer där antalet fotgängare är stort. De olika 
nivåerna av LOS för fotgängare som befinner sig i rörelse beskrivs av bild 1.  

Bild 1 visar att fotgängaren, vid den högsta LOS, kan röra sig fritt med en gånghastighet nära sin 
önskade hastighet, även kallad frifältshastighet. Vid lägre LOS och ökad densitet av fotgängare 
minskas fotgängarens frihet att röra sig på grund av ett ökat antal konflikter med andra fotgängare, 
något som påverkar dess möjliga hastighet. I tabell 1 kopplas de olika nivåerna av LOS till olika värden 
på densitet av fotgängare samt gånghastigheter. Vid lägre LOS och därmed högre densitet kan i 
tabellen ses att gånghastigheten minskar.  
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Level of Service A 

Hastigheten väljs fritt, inga konflikter med andra fotgängare. 

 

Level of Service B 

Hastigheten väljs fritt, fotgängaren tar hänsyn till andra fotgängare. 

 

Level of Service C 

Hastigheten väljs fritt, fotgängaren har möjlighet att passera framförvarande 

fotgängare, mindre konflikter med mötande fotgängare uppkommer. 

Level of Service D 

Begränsad möjlighet att välja egen hastighet, svårt att passera framförvarande 

fotgängare, stor sannolikhet för konflikter med mötande fotgängare.  

Level of Service E 

Begränsad möjlighet att välja egen hastighet, mycket svårt att passera 

framförvarande fotgängare, mycket stor sannolikhet för konflikter med 

mötande fotgängare. 

Level of Service F 

Extremt begränsad möjlighet att välja egen hastighet, omöjligt att passera 

framförvarande fotgängare samt att korsa mötande flöde. Flödet är ojämnt.  

Bild 1. Level of Service (TRB, 2003). 

 
Tabell 1. Densitet av fotgängare (Fruin, 1971) samt gånghastighet (TRB, 2003) i förhållande till Level of Service. 

Level of Service Densitet [fotgängare/m2] Gånghastighet [m/s] 

A ≤ 0,31 1,32 
B 0,32–0,43 1,27 
C 0,43–0,71 1,22 
D 0,71–1,11 1,15 
E 1,11–2,17 0,77 
F > 2,17 < 0,77 

 
Även Bosina och Weidmann kan i en rapport (2017), där data från ett flertal olika studier 
sammanställts, konstatera att en ökad densitet av fotgängare leder till en minskad gånghastighet. 
Detta samband kan ses i diagram 1.  

 
Diagram 1. Samband mellan densitet [fotgängare/m

2
] och gånghastighet [m/s] (Bosina & Weidmann, 2017). De 

svarta prickarna är indata och den röda linjen en trendlinje. 
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En studie över gånghastigheter vid övergångsställen i korsningar i New York, USA, kopplar dessutom 
sambandet mellan densitet av fotgängare och gånghastigheter till omgivningen runt 
övergångsställena. I studien studeras fem övergångsställen varav två av dem är belägna i närheten av 
Grand Central Terminal och en högskola. Vid dessa övergångsställen antas fotgängarna till största 
delen bestå av pendlare och studerande. Vid två andra övergångsställen antas istället fotgängarna 
bestå av turister och shoppande människor på grund av dess närhet till handelsområden och Times 
Square. Korsningarnas namn och typ av fotgängare redovisas i tabell 2 (Park et al, 2016). 
 
Tabell 2. Korsning och typ av fotgängare (Park et al, 2016). 

Korsning Typ av fotgängare Symbol i diagram 2 

3rd Ave and 34th Street -  
Madison Avenue and 42nd Street Pendlare och studerande  
5th Ave and 42nd Street Turister och shoppande människor  
6th Ave and 42nd Street Turister och shoppande människor  
Queens Blvd and Van Dam Street Pendlare och studerande  

 
Sambandet mellan densitet av fotgängare och gånghastighet vid de olika korsningarna visas i  
diagram 2. I diagrammet kan ses att hastigheten hos pendlare och studerande är högre än hos 
turister och shoppande människor vid samma densitet. Observera att hastigheten och densiteten i 
diagrammet anges i den engelska enheten feet/second respektive pedestrians/feet2 där en feet 
motsvarar cirka 0,3 meter. 

 
Diagram 2. Samband mellan densitet [fotgängare/ft

2
] och gånghastighet [ft/s] vid övergångsställen i olika 

korsningar (Park et al, 2016). 

2.2 Gånghastighet i förhållande till kön 

Ett flertal studier har konstaterat att gånghastigheten varierar mellan könen. I en rapport av Bosina 
och Weidmann (2017) har data sammanställts för att bland annat undersöka huruvida hastigheten 
varierar mellan könen. De data som sammanställdes skilde sig bara vad gäller kön på fotgängaren, 
andra faktorer som exempelvis densitet av fotgängare och omgivning ansågs vara likvärdiga i alla 
data. Rapporten resulterade i konstaterandet att kvinnors gånghastighet uppgår till 92 % av 
männens. 
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I en studie av Tarawneh (2000) med syfte att utvärdera gånghastigheter på övergångsställen samt 
undersöka vilka faktorer som kan påverka dessa presenteras medelvärden på män och kvinnors 
gånghastighet. I denna studie uppgick männens medelhastighet till 1,35 m/s och kvinnors 
medelhastighet till 1,33 m/s. Detta innebär att kvinnornas medelhastighet i denna studie uppgår till  
99 % av männens medelhastighet. 

Goh et al. (2012) har i ytterligare en studie konstaterat att kvinnors medelhastighet är lägre än 
männens. I denna studie undersöks gånghastigheterna både på signalreglerade och icke-
signalreglerade övergångsställen. I båda dessa fall kunde konstateras att männens gånghastighet är 
högre än kvinnornas, en skillnad som är marginellt större vid signalreglerade övergångsställen 
jämfört med icke-signalreglerade övergångsställen. Resultatet av studien presenteras i tabell 3.  

Tabell 3. Gånghastighet i förhållande till kön vid olika typer av övergångsställen (Goh et al, 2012). 

Typ av övergångsställe Kön Gånghastighet [m/s] 

Signalreglerade övergångsställen Man 1,41 
Kvinna 1,31 

Icke-signalreglerade övergångsställen Man 1,45 
Kvinna 1,39 

 
I en studie av Tolea et al (2010) som undersökt skillnaden mellan män och kvinnors gånghastigheter i 
förhållande till ålder dras samma slutsats som i ovan nämnda studier. Dessutom visas på att 
skillnaden mellan män och kvinnors gånghastigheter blir tydligare efter 55 års ålder.   

2.3 Gånghastighet i förhållande till ålder 

Ett flertal studier har konstaterat att gånghastigheten varierar med fotgängarens ålder. I en rapport 
av Bosina och Weidmann (2017) har data från olika studier sammanställts för att bland annat 
undersöka huruvida hastigheten varierar mellan olika åldersgrupper. I diagram 3 presenteras 
resultatet från studien (svart linje) samt resultat från en tidigare studie utförd av Weidmann (röd 
linje). Rapporten lyfter även fram att de uppmätta hastigheterna för de äldre inte kan sägas 
representera hela denna åldersgrupp, då det i denna åldersgrupp finns fler individer som till följd av 
sjukdom eller ålder undviker att vara ute och därför inte kommer med i mätningar. 

 
Diagram 3. Gånghastighet [m/s] i förhållande till ålder [år]. Svart linje – data från studien, röd linje – data från 

tidigare studie av Weidmann (Bosina & Weidmann, 2017). 
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I studien av Tarawneh (2000) med syfte att utvärdera gånghastigheter på övergångsställen undersöks 
även om hastigheterna skiljer sig mellan olika åldersgrupper. Resultatet av studien presenteras i 
tabell 4. 

Tabell 4. Gånghastighet i förhållande till ålder (Tarawneh, 2000). 

Åldersgrupp  Medelhastighet [m/s] 

≤ 20 år 1,29 
21 – 30  1,49 
31 – 45  1,47 
46 – 65  1,29 
> 65 år 1,17 

 
Från tabell 4 kan avläsas att åldersgruppen 21 – 30 år har den högsta gånghastigheten och att 
gånghastigheten sedan minskar med ökad ålder.  

2.4 Gånghastighet i förhållande till omgivning och individ  

Bosina och Weidmann (2017) listar ett flertal faktorer som kan påverka fotgängares gånghastigheter. 
Nedan listas ett urval av dessa, som är kopplade till omgivningen. 

 Lutning på underlaget. 

 Förekomst av trappor. 

 Tid på dygnet. 

 Väder och temperatur. 

 Korsande fordonsströmmar och korsande strömmar av fotgängare. 

 Miljöns attraktivitet.  

 Densitet av fotgängare. 
 
Tid och plats 
Hoogendorn (2013) konstaterar att fotgängare har en högre hastighet i utomhusmiljöer jämfört med 
inomhusmiljöer. Genom att jämföra data från ett flertal studier kan Bosina och Weidmann (2017) 
precisera detta och konstatera att fotgängare går med en 16 % högre hastighet i utomhusmiljöer än i 
inomhusmiljöer. 
  
I rapporten av Bosina och Weidmann (2017) diskuteras även hur gånghastigheten beror av var 
fotgängaren befinner sig. På skol- och universitetsområden varierar gånghastigheten mellan cirka 
0,94 m/s och 1,33 m/s och i ett handelsområde mellan cirka 1,17 m/s och 1,42 m/s. I stationsmiljö 
varierar hastigheten ännu mer, mellan 1,00 m/s och 1,50 m/s. Denna variation kan bero på faktorer 
såsom bytestid mellan olika transportmedel, tidspress och syfte med resan.  

Hastigheten varierar även över dygnet. Bosina och Weidmann konstaterar att fotgängare har en 
hastighet som är 4 % högre under rusningstid jämfört med under övriga dygnet.  

Årstid 
Få studier har gjorts där fotgängares gånghastigheter har jämförts mellan olika årstider. Dock har 
Montufar et al. (2007) samlat data gällande fotgängares hastigheter under 18 månader, både på 
övergångsställen och gator utan övergångsställen. Resultatet av studien var att gånghastigheten på 
gator utan övergångsställe varierar med årstiden. Mer exakt konstaterar Montufar et al. att 
gånghastigheten är högre under sommarmånaderna än under vintermånaderna. Något liknande 
samband kunde inte ses på övergångsställen där gånghastigheten inte varierar över årstiderna. 
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Sociala krafter  
Enligt Helbing och Molnár (1995) kan en människas beteende ändras genom ett samspel mellan 
stimuli från omgivningen och individens mål och värderingar. Dessa faktorer bearbetas psykologiskt 
för att maximera nyttan hos varje individ. Processen leder till ett val och sedan en förändring i 
beteendet gällande exempelvis rutt eller gånghastighet. Med detta sagt påverkas människor av så 
kallade ”sociala krafter”. Dessa sociala krafter beskriver en individs motivation till att agera på ett 
visst sätt. Motivationen som uppkommer till följd av mottagen information om omgivningen samt 
individens mål och värderingar framkallar en hastighetsförändring hos fotgängaren. Om en 
fotgängare inte påverkas av stimuli från omgivningen kommer denna att gå med en önskad hastighet 
eller frifältshastighet. Dock kan faktorer som närhet till väggar eller andra hinder samt attraktion till 
andra människor eller exempelvis skyltfönster minska hastigheten till en faktisk hastighet. 
Exempel på hur en individs mål och värderingar kan påverka dess gånghastighet kan ses i tabell 5 där 
gånghastigheter under resor med olika syften redovisas. I tabellen kan ses att resor avsedda för 
shopping och fritid innebär en lägre gånghastighet än pendlings- och arbetsresor. 
 

Tabell 5. Gånghastighet i förhållande till syfte med resan (Bosina & Weidmann, 2017). 

Syfte med resan Medelhastighet [m/s] 

Pendling 1,49 
Shopping 1,16 
Arbete 1,61 
Fritid 1,10 

 
Gruppering 
Från sina sammanställda data kommer Bosina och Weidmann (2017) fram till att personer som går 
två och två i genomsnitt har en hastighet som är 90 % av hastigheten hos en person som går ensam. 
Tarawneh (2000) fastslår dock, till skillnad från Bosina och Weidmann, att gånghastigheten är lika 
stor för en ensam fotgängare som för fotgängare som går i par. I större grupp konstateras dock 
gånghastigheten minska något, vilket visas i tabell 6.   
 
Tabell 6. Gånghastighet i förhållande till gruppstorlek (Tarawneh, 2000). 

Gruppstorlek  Medelhastighet [m/s] 

Ensam fotgängare 1,35 
Två fotgängare  1,35 
Tre eller fler fotgängare  1,33 
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3 Metod  

Den metod som används utgörs av flera delar. Arbetet inleds med en litteraturstudie som ligger till 
grund för val av arbetets inriktning samt val av undersöknings- och analysmetod. Undersökningen 
består av en fältstudie där en visuell studie av platsen och videoupptagning ingår. Filmerna från 
videoupptagningen analyseras manuellt och resultatet av detta bearbetas i Microsoft Excel och 
Vissim/Viswalk. 

3.1 Litteraturstudie 

I arbetet ingår en litteraturstudie som utförs för att få en överblick över vilka studier som tidigare 
gjorts i syfte att undersöka fotgängares gånghastigheter samt resultatet av dessa. Litteraturstudien 
syftar även till att ge en inblick i vilka metoder som använts i dessa studier för att registrera 
gånghastigheter.  

Litteraturstudien utgörs av sökningar i artikeldatabaserna KTHB Primo, DiVA och Science Direct, där 
de referenser som anses vara relevanta valts ut, samt av rekommenderad litteratur från 
ämneskunniga på Kungliga Tekniska högskolan, Movea Trafikkonsult AB och Ramböll Sverige AB.  

3.2 Undersökning av gånghastighet och densitet av fotgängare  

En fältstudie görs i syfte att samla in data för undersökningen genom videoupptagning och en visuell 
studie av området kring bytespunkten Stockholms östra – Tekniska högskolan. Denna plats väljs ut 
för att undersökas i detta arbete då den är en stor bytespunkt för kollektivtrafik. På platsen finns en 
rak gång utan några målpunkter utmed sidorna, vilket medför att den lämpar sig för videoupptagning 
då risken minimeras att fotgängare går snett över kamerans synfält. I ena änden av gången finns 
även en trappa som innebär att de mest rörelsehindrade samt personer med rullatorer eller 
barnvagnar inte kan passera gången. Kartor över området där kamerans position markerats ut visas i 
bild 2. 

 
Bild 2. Röd prick visar kamerans position på en detaljerad karta över platsen samt på en översiktskarta över 

Stockholm (Eniro, 2017). Röd pil visar gången och dess möjliga flödesriktningar.  

  



17 

Vid den valda bytespunkten sker byten mellan tunnelbanan och Roslagsbanan. Parallellt med gången 
finns en inomhuspassage som via rulltrappor och hiss leder fotgängarna mellan Stockholms östra och 
Tekniska högskolan. På grund av köbildning vid rulltrapporna utnyttjas både inomhuspassagen och 
utomhusgången.  

Den tunnelbanelinje som trafikerar Tekniska högskolan är röd linje 14 som går mellan Mörby 
Centrum och Fruängen. De Roslagsbanelinjer som normalt har Stockholms östra som slutstation är 
Kårstalinjen, Österskärslinjen och Näsbyparklinjen. Vid tillfällena för videoupptagningarna är 
Kårstalinjen avstängd.  

3.2.1 Videoupptagning 

Undersökningar av fotgängares hastigheter kan som tidigare nämnts inte genomföras med hjälp av 
pneumatiska slangar eller induktiva slingor. Vid undersökningar av fotgängares hastigheter används 
istället metoder som videoupptagning eller exempelvis radar. Flertalet tidigare studier har registrerat 
hastigheten med hjälp av videoupptagning snett eller rakt ovanifrån. Detta, till skillnad från att filma 
från sidan, ger ett bättre resultat då fotgängarens faktiska tillryggalagda sträckan kan uppmätas och 
det vinkelfel som skulle kunna uppkomma undviks. 

På grund av arbetets tidsbegränsning görs i detta fall valet att trots ovan nämnda skäl filma 
fotgängarna från sidan. Valet görs då det krävs tillstånd att montera en kamera högre upp på någon 
intilliggande byggnad på den valda platsen.  

På platsen arrangeras en videokamera på stativ, se bild 3, med utblick över gången från Stockholms 
östra mot Drottning Kristinas väg, se bild 4. Platsen som valts för placering av utrustningen innebär 
att den inte är i vägen för fotgängarna. För att i ett senare skede kunna analysera videofilmerna mäts 
längden på de vita gatstenar som är synliga i de båda bilderna. Detta för att kunna göra en 
bedömning av fotgängarnas tillryggalagda sträcka. Varje stens längd uppmäts till 0.35 meter.  

  
Bild 3. Röd kamerasymbol visar kamerans placering. Bild 4. Kamerans vy över gången mellan Stockholms 

östra och Drottning Kristinas väg.  
 

Videoupptagning äger rum under två morgonrusningar med två veckors mellanrum: 

Videoupptagning 1 utfördes 2017-04-12 kl. 07:30 – 7:50 och 08:00 – 08:20. 

Videoupptagning 2 utfördes 2017-04-26 kl. 07:00 – 7:20 och 08:30 – 08:50. 

Videokameran som används är en Nikon D5100 som filmar i 4928 x 3264 pixlar. Kameran kan filma 20 
minuter åt gången och filmen sparas på ett SD-minneskort. 

Anledningen till att videoupptagningen sker under 40 minuter är att kamerans begränsning i 
videoupptagningstid inte tillåter videoupptagning under 30 minuter, vilket flertalet tidigare studier 
som använder sig av videoupptagning för att studera fotgängare har filmat under (Bosina & 
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Weidmann, 2017). Valet görs därför att filma under 2 x 20 minuter istället för endast 20 minuter. 
Valet att filma under morgonrusningen görs då denna är begränsad till en kortare tidsperiod jämfört 
med eftermiddagsrusningen och att flera olika densiteter av fotgängare därför kan registreras under 
en kortare tidsperiod. 

Vid videoupptagning 1 konstaterades att för få olika densiteter av fotgängare uppnåddes och därför 
gjordes valet att filma under ytterligare en morgonrusning. För att minska risken att samma 
fotgängare passerar kameran under både videoupptagning 1 och 2, något som skulle påverka 
resultatet, valdes olika klockslag för videoupptagningarna.  

3.2.2 Visuell studie av platsen 

På plats samtidigt som videoupptagningen äger rum registreras även om det händer något som kan 
påverka gånghastigheten hos fotgängarna samt hur densiteten av fotgängare varierar med tiden. 
Dessutom tas anteckningar kring platsens utformning, fotgängarnas beteenden samt temperatur och 
väderförhållanden. 

3.2.3 Videobearbetning 

Registrering av fotgängarnas tid för passage på en given sträcka  
Vid analys av videofilmerna dras två virtuella linjer som markeras ut med hjälp av tejp på den 
datorskärm där filmerna spelas upp. Linjerna dras där de vita stenarna är synliga på filmen, se bild 5. 
Linjerna dras med 11 stenars mellanrum vilket ger en sträcka på 3,85 meter. Genom att dra de 
virtuella linjerna på detta sätt undviks vinkelfelet som annars uppkommer då videoupptagning sker 
från sidan. Om de virtuella linjerna istället ritats parallellt med varandra utifrån de vita stenarna i 
raden närmast kameran skulle det inneburit att en fotgängare som passerar längre bort från kameran 
har en längre tillryggalagd gångsträcka än den som markerats ut, se bild 6. 

  
Bild 5. De virtuella linjerna markeras i bilden med 

röda linjer. Denna linjedragning används vid 

registrering av passagetider.  

Bild 6. De virtuella linjerna markeras i bilden med 

röda linjer. Denna linjedragning används inte vid 

registrering av passagetider. 

 
Med hjälp av ett tidtagarur registreras tiderna som den första av fotgängarens fötter passerar de 
virtuella linjerna 1 och 2. Tidtagningen av samtliga fotgängares passage utförs av en och samma 
person och tiderna för passage noteras i ett Excelark med en noggrannhet på hundradelars sekunder. 
Tider för både fotgängare som går och springer registreras då båda dessa kategorier av fotgängare 
karaktäriserar den plats där undersökningen utförs. 

Registrering av fotgängarnas attribut  
Samtidigt som tiderna för passage mellan de två virtuella linjerna registreras i ett Excelark noteras 
även övrig information om fotgängaren. Utöver fotgängarnas kön noteras information kring om de 
bär på bagage, går i par eller grupp med andra fotgängare samt om personen aktivt använder en 
telefon. Dessa attribut valdes att registreras på grund av att de under den visuella studien 
uppfattades påverka fotgängarnas gånghastighet. I denna rapport definieras bagage som ett större 
eller svårhanterligt föremål som fotgängaren bär på.  

Linje 1 Linje 2 Linje 1 Linje 2 
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Beräkning av gånghastigheter  
Utifrån de i Excelarket noterade passagetiderna mellan de två virtuella linjerna samt sträckan mellan 
dessa beräknas fotgängarnas hastigheter med hjälp av Excel. Utifrån detta resultat tas även statistik 
vad gäller hastighetsmedelvärden, maximum- och minimumhastigheter samt fördelningskurvor fram 
för samtliga fotgängare. Denna statistik tas även fram för respektive kön.   

Registrering av densitet av fotgängare 
Tydliga typfall av olika densiteter av fotgängare väljs ut i videomaterialet och kopplas till olika nivåer 
av LOS. Vid kategorisering av densiteterna bortses den del av beskrivningarna för LOS-nivåerna som 
gäller konflikter med mötande fotgängare, se bild 1, då flödet av fotgängare vid platsen för 
videoupptagning till största del är enkelriktat. 
 
Att endast tydliga typfall väljs ut beror på att den yta som 
fotgängarna använder varierar. Då fotgängarna kommer ner 
från Stockholms östra och in i området för videoupptagningen 
finns en yta på 15 kvadratmeter som är möjlig för fotgängarna 
att gå på. Som kan ses i bild 8 används inte alltid hela denna 
yta och det är svårt att bestämma hur stor yta fotgängarna 
faktiskt utnyttjar. Dessutom varierar den använda ytan i olika 
sekvenser i videofilmerna vilket försvårar uppskattningen av 
densiteten. Vid koppling mellan gånghastighet och densitet av 
fotgängare bortses av dessa anledningar de densitetsvärden 
för olika LOS som ges i tabell 1. Istället utgår analysen från de 
figurer och beskrivningar av LOS som ges i bild 1.  

Då endast tydliga typfall väljs ut och eftersom det är svårt att 
avgöra när ett typfall av en densitet slutar och ett annat börjar 
fås ett begränsat underlag. Detta i kombination med att 
definitionerna av Level of Service A och B, C och D samt E och 
F är relativt snarlika och svåra åtskilja gör att dessa slås ihop 
parvis så att tre kategorier skapas. De tre kategorierna 
markeras med röda rutor i bild 7.  

 
Bild 7. Indelning av LOS. 

 

 
Bild 8. Möjlig yta för fotgängarna att gå på – markerad med röd ruta. 
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3.3 Vissim/Viswalk 

I Vissim/Viswalk ritas en förenklad modell av platsen där videoupptagningarna utfördes upp. En 
”desired speed distribution” (önskad hastighetsfördelning) ansätts och lämpliga inställningar gällande 
bland annat flöde och förhållandet mellan antalet män och kvinnor väljs. Valet av inställningarna 
baseras på det resultat som genereras efter utförandet av den metod som ges under rubrik 3.2 
Undersökning av gånghastigheter och densitet av fotgängare.  

Körningar av den uppbyggda modellen genererar utdata i form av gånghastigheter för de simulerade 
fotgängarna. Kurvan för ”desired speed distribution” kalibreras och modifieras så att dessa utdata 
motsvarar den kumulativa fördelningskurva som bygger på de hastigheter som beräknats utifrån 
videoupptagningarna. Den slutgiltiga kurvan för ”desired speed distribution” kan användas i projekt 
som innefattar fotgängarsimuleringar i stationsmiljöer, för att göra dessa mer verklighetstrogna.  

I programmet väljs följande inställningar: 

 Simuleringstid per körning: 7200 sekunder. 

 Antal körningar i varje simulering: 20. 

 Flöde: 1500 fotgängare/timme. 

 Typ av fotgängare: Män och kvinnor. Inga rullstolsbundna personer simuleras. 

 Relativt flöde: Lika många män som kvinnor.  
 
Simuleringen görs under 7200 sekunder för att få ett måttligt men tillräckligt antal hastighetsdata. 
Det valda flödet bestäms utifrån det antal fotgängare som registreras under videobearbetningen och 
en uppskattning av hur många fotgängare som inte registreras på grund av att de bland annat skyms 
av andra fotgängare. Utifrån detta ökas flödet ytterligare till följd av de stora variationerna i 
densiteten av fotgängare som observerades under videoupptagningarna. 
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4 Resultat och analys  

4.1 Visuell studie av platsen – Videoupptagning 1 

Temperatur och väderförhållanden 
Vid tillfället för videoupptagningen var det omkring +1°C och mulet. Fotgängarna upplevde varken 
med- eller motvind då det vid tillfället var vindstilla. 
 
Tidigare studier, som har tagits upp under rubrik 2.4 Gånghastighet i förhållande till omgivning och 
individ, har konstaterat att fotgängare tenderar att gå snabbare under sommarmånaderna än under 
vintermånaderna. Då videoupptagning 1 skedde mellan dessa årstider och vid en temperatur mellan 
det som brukar upplevas som sommar och vinter är det osäkert om förhållandena under 
videoupptagningen kan ha påverkat resultatet. De tidigare studierna har även konstaterat att 
fotgängare håller en hastighet utomhus som är cirka 16 % högre än inomhus. Då 
videoupptagningarna utfördes utomhus kan detta ha påverkat resultatet. 
 
Faktorer som på platsen upplevs påverka gånghastigheten 
Vid tillfället för videoupptagningen var fyra stycken Roslagsbaneavgångar inställda på grund av 
personalbrist. Färre tåg ankom därför under videoupptagningen än vad det skulle gjort i normalfallet 
vilket kom att påverka mängden fotgängare som passerade framför kameran. Som observatör 
upplevdes de ankommande tågen även ha färre passagerare än normalt. Av de fotgängare som 
passerade framför kameran upplevdes flera ha en högre stressnivå än vad som observerats vid 
tidigare besök på platsen. Stressnivån upplevdes högre då de sprang förbi kameran.  
 
De inställda avgångarna kan ha bidragit till den observerat förhöjda stressnivån. De inställda 
avgångarna borde även ha inneburit att de ankommande tågen skulle haft fler passagerare än 
normalt, något som inte kunde observeras. Detta kan ha berott på den kommande påsken som kan 
ha medfört att flera av de som normalt passerar genom denna kollektivtrafikbytespunkt inte gjorde 
det vid tillfället för videoupptagningen.  
 
Tidigare studier, som har tagits upp under rubrik 2.4 Gånghastighet i förhållande till omgivning och 
individ, har konstaterat att mål och värderingar i kombination med stimuli från omgivningen, så 
kallade sociala krafter, har en påverkan på en människas beteende och i detta fall dennes val av 
gånghastighet. De inställda avgångarna är en stimulus från omgivningen som resulterar i att 
fotgängaren, för att nå sina mål och värderingar, tvingas stressa vilket ökar dennes gånghastighet.  
 
Vid den visuella studien av platsen observerades att den 
trappa som leder fotgängarna ner från Stockholms östra in 
i området för videoupptagningen generellt bidrog till att 
fotgängarnas hastighet vid virtuell linje 1 var högre än vid 
virtuell linje 2. I vissa fall upplevdes dock trappan påverka 
hastigheten för fotgängaren så att den var lägre vid virtuell 
linje 1 än vid virtuell linje 2, exempelvis då fotgängare 
tvingas stanna nedanför trappan för att ordna med sitt 
bagage, se bild 9. I dessa fall står fotgängarna stilla vid 
virtuell linje 1 vilket påverkar hastigheten på hela sträckan. 
Vid förekomst av bagage upplevs även allmänt 
fotgängarens gånghastighet vara lägre än för fotgängare 
utan bagage. Bagagets påverkan på gånghastigheten 
kommer därför att analyseras vidare under rubrik 4.6 
Tilläggsstudier. 

 
Bild 9. Fotgängare med bagage. 
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En tidigare studie, som har tagits upp under rubrik 2.4 Gånghastighet i förhållande till omgivning och 
individ, har konstaterat att närhet till trappor kan påverka de gånghastigheter som uppnås. Dock har 
inga tidigare studier där denna påverkan undersökts använts som bakgrundsmaterial för detta 
arbete. Här kan dock konstateras att förekomsten av trappor kan bidra till en ökad gånghastighet hos 
fotgängarna. 

Hur densiteten av fotgängare varierar med tiden 
Då videoupptagningen sker i en bytespunkt mellan Roslagsbanan och tunnelbanan är det tydligt att 
densiteten av fotgängare ökar då ett tåg ankommer till Stockholms östra. När ett tåg ankommer är 
densiteten först låg då endast de fotgängare som varit snabbast av tåget samt de som går med högst 
hastighet eller har mest bråttom passerar framför kameran, vilket kan ses i bild 10. Därefter ökar 
densiteten då allt fler passagerare kliver av tåget, se bild 11. Slutligen blir densiteten återigen låg då 
endast de passagerare som var sist av tåget, de som befann sig längst bak i tåget samt de som går 
med lägst hastighet eller har minst bråttom passerar framför kameran, se bild 12. Då det är ett 
delsyfte att i rapporten koppla gånghastighet till densitet av fotgängare kommer denna iakttagelse 
att analyseras vidare under rubrik 4.5 Videoberbetning – gånghastighet kopplat till densitet av 
fotgängare. Då samtliga passagerare från ett tåg passerat och innan det ankommit ett nytt är 
densiteten i princip noll.  
 

   
Bild 10. Densitet efter nyligen 

ankommet tåg. 

Bild 11. Densitet efter att fler 

fotgängare hunnit stiga av tåget. 

Bild 12. Densitet då de sista 

passagerarna passerar kameran. 

 
Under den visuella studien kan även konstateras att den lägsta Level of Service (nivå F) inte uppnås 
under tiden för videoupptagningen. Att fotgängarna sprids ut och de högre densiteterna därmed inte 
uppkommer kan bero på att de tåg som trafikerar Roslagsbanan endast har två dörrar per vagn vilket 
medför att det tar lång tid att tömma vagnarna. Att fotgängarna är få kan även ha sin förklaring i den 
stundande påsken.  
 
Tidigare studier, som har tagits upp under rubrik 2.1 Gånghastighet i förhållande till densitet av 
fotgängare, har konstaterat att densitet av fotgängare påverkar fotgängarnas möjliga gånghastighet. 
Detta kommer att analyseras vidare under rubrik 4.5 Videoberbetning – gånghastighet kopplat till 
densitet av fotgängare.  
 
Fotgängarnas beteende 
Under den visuella studien observeras att fotgängarna vid tiden för videoupptagningen främst rör sig 
från Stockholms östra ut mot Drottning Kristinas väg. Då det i det filmade området inte finns några 
målpunkter såsom kiosker eller liknande rör sig fotgängarna målinriktat och därmed rakt ut mot 
Drottning Kristinas väg. Kiosker kan i andra fall fungera som en stimulus som kan påverka 
gånghastigheten, något som har tagits upp under rubrik 2.4 Gånghastighet i förhållande till 
omgivning och individ. 
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Annat som noteras under den visuella studien var att några fotgängare gick in i varandra då de höll 
olika hastighet, något som kom att leda till inbromsningar och väjningar som minskade fotgängarnas 
fortsatta hastighet, från en frifältshastighet till en faktisk hastighet. Som observatör uppfattar man 
även att många fotgängare vid de högre densiteterna dras med i det tempo som fotgängarna intill 
håller. I detta fall innebär närheten till andra fotgängare att de omedvetet ökar sin hastighet. Som 
observatör upplevs förklaringen till detta vara att fotgängare som vill gå med en lägre gånghastighet 
tvingas öka sin hastighet för att inte vara i vägen för andra eller för att inte bli påsprungna.  
 
Som de tidigare studierna konstaterat är de lägre gånghastigheterna vid högre densiteter av 
fotgängare kopplade till interaktioner mellan fotgängare, vilket är fallet i den först beskrivna 
situationen ovan. I den andra situationen där en högre densitet tycks öka gånghastigheten kan 
förklaringen till detta istället vara kopplat till sociala krafter. Under rubrik 2.4 Gånghastighet i 
förhållande till omgivning och individ beskrivs hur sociala krafter, mer specifikt stimuli från 
omgivningen, kan bidra till en ökad gånghastighet. 
 
Under den visuella studien observerades även att fotgängare som pratar i handhållen telefon eller 
aktivt använder en smart telefon håller en lägre gånghastighet än övriga fotgängare, se bild 13–14. 
Deras lägre gånghastighet kom i många fall även att påverka omkringvarande fotgängares 
hastigheter. Några tidigare studier kring denna företeelse har ej funnits vid litteratursökning av 
bakgrundsmaterial för denna rapport, men då det är ett aktuellt ämne att analysera görs detta under 
rubrik 4.6 Tilläggsstudier. Under denna rubrik analyseras även gånghastigheter hos fotgängare som 
går i par eller grupp då det under den visuella studien kunde observeras att dessa fotgängare 
anpassar sin hastighet efter varandra. Bild 15 visar ett exempel på fotgängare som går i par där det är 
tydligt att de anpassar sina hastigheter efter varandra. Tidigare studier som tagits upp under rubrik 
2.4 Gånghastighet i förhållande till omgivning och individ har varit oense gällande om gruppering av 
fotgängare har någon betydelse för gånghastigheten eller inte. 
 

   
Bild 13. Fotgängare som pratar i 

telefon. 

Bild 14. Fotgängare som tittar ner 

i en telefon. 

Bild 15. Fotgängare som går i par. 

4.2 Visuell studie av platsen – Videoupptagning 2 

Temperatur och väderförhållanden 
Vid tillfället för videoupptagningen var det omkring +1°C och halvklart. Tidigare under morgonen 
hade det regnat vilket bidrog till att den upplevda temperaturen var lägre än +1°C då luften kändes 
”rå”. Fotgängarna upplevde varken med- eller motvind då det vid tillfället var vindstilla. För reflektion 
kring hur vädret kan ha påverkat fotgängarnas gånghastigheter, se 4.1 Visuell studie av platsen – 
Videoupptagning 1. 
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Faktorer som på platsen upplevs påverka gånghastigheten 
Vid tillfället för videoupptagning ankom alla tåg enligt tidtabell. Trappan som leder ner mot området 
för videoupptagningen påverkar gånghastigheten på samma sätt som under videoupptagning 1. För 
reflektion kring hur denna kan ha påverkat fotgängarnas gånghastigheter, se 4.1 Visuell studie av 
platsen – Videoupptagning 1. 
 
Hur densiteten av fotgängare varierar med tiden 
Vid tillfället för videoupptagningen varierade densiteten av fotgängare på samma sätt som under 
videoupptagning 1. För reflektion kring vad denna variation kan bero på, se 4.1 Visuell studie av 
platsen – Videoupptagning 1. För vidare resultat gällande densitet kopplat till gånghastigheter, se 4.5 
Videobearbetning – gånghastighet kopplat till densitet av fotgängare.  
 
Vid tillfället för videoupptagningen noterades, utöver att densiteten varierar med tiden efter 
ankommande tåg, även att densiteterna av fotgängare var högre än under videoupptagning 1. Detta 
kan bero på att videoupptagning 1 ägde rum en dag strax innan påsk vilket som tidigare beskrivits 
kan ha påverkat antalet passagerare på Roslagsbanan. De högre densiteterna kan även ha berott på 
att tågen denna gång ankom enligt tidtabell samt att klockslagen för de två videoupptagningarna 
skiljer sig. 
 
Fotgängarnas beteende 
Vid tillfället för videoupptagningen observerades ingenting annorlunda från det som noterats under 
videoupptagning 1. För reflektion kring det som noterats samt hur detta kan ha påverkat 
gånghastigheterna, se 4.1 Visuell studie av platsen – Videoupptagning 1. 

4.3 Videobearbetning – gånghastigheter 

Vid bearbetning av videofilmerna konstateras att fotgängarna i vissa fall inte går precis rakt över ytan 
mellan de två virtuella linjerna. Då beräkningarna av fotgängarnas gånghastigheter utgår från en 
konstant sträcka tas fotgängare som går tydligt snett över ytan inte med i resultatet. Ett exempel där 
en fotgängare går mycket snett över ytan kan ses i bild 16–17. Inte heller de fotgängare som vid 
högre densiteter blockeras av omkringvarande fotgängare så att ingen korrekt tid för passage kan 
registreras tas med i resultatet. Ett exempel där fotgängarna längst bort från kameran blockeras av 
andra fotgängare kan ses i bild 18.  

  
Bild 16-17. Fotgängare som går snett över ytan. 
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Bild 18. Fotgängare som blockerar varandra. 

Trots att detta arbete fokuserar på gånghastigheter tas de fotgängare som springer förbi kameran 
med i resultatet. Detta för att platser där man byter mellan olika kollektivtrafikslag karaktäriseras av 
både fotgängare som går och springer. 

Vid analys av filmen från videoupptagning 1 registreras hastigheterna hos 371 fotgängare och vid 
analys av filmen från videoupptagning 2 registreras hastigheterna hos 429 fotgängare. Då 
hastighetsmedelvärde och standardavvikelse överensstämmer till stor del mellan de två dagarna tas 
alla de registrerade fotgängarna från de båda dagarna, totalt 800 observationer, med i resultatet som 
presenteras nedan. Hastighetsmedelvärdet och standardavvikelsen från videoupptagning 1 var 1,78 
m/s respektive 0,37 m/s och från videoupptagning 2 var dessa värden 1,75 m/s respektive 0,30 m/s. 
Alla resultat som presenteras i detta avsnitt har beräknats med en konfidensnivå på 95 %. 

4.3.1 Statistik över gånghastigheter för samtliga registrerade fotgängare 

I tabell 7 presenteras statistik för gånghastigheten hos de 800 registrerade fotgängarna. 

Tabell 7. Statistik gällande gånghastigheter för samtliga registrerade fotgängare.  

Statistik för samtliga registrerade fotgängare Värde [m/s] 

Medelvärde 1,76 
Medianvärde 1,73 
Standardavvikelse 0,34 
Minimumvärde 0,39 
Maximumvärde 3,93 

 
Generellt anses, som tidigare tagits upp under rubrik 2 Resultat av tidigare studier, en genomsnittlig 
gånghastighet ligga mellan 1,2 m/s och 1,4 m/s vilken bland annat används för uppskattning av 
signaltidsättning. I andra fall ansätts istället gånghastigheten till mellan 1,4 m/s och 1,9 m/s. I det 
första fallet stämmer det beräknade medelvärdet från denna undersökning inte överens med de 
angivna värdena. Jämför man istället med det andra fallet ligger resultatet gällande 
hastighetsmedelvärde från denna undersökning inom det angivna intervallet. Anledningen till att 
resultatet i denna rapport skiljer sig från de första generella värdena kan vara att 
videoupptagningarna sker i en bytespunkt för kollektivtrafik. Under rubrik 2.4 Gånghastighet i 
förhållande till omgivning och individ tas en studie upp som visar att gånghastigheten i denna typ av 
miljö i genomsnitt ligger mellan 1,49 m/s och 1,61 m/s, vilket är närmare resultatet i denna rapport 
än de generella angivna värdena. Dessutom sker videoupptagningarna under morgonrusning vilket 
ytterligare en studie har konstaterat kan innebära en gånghastighet som är omkring 4 % högre än vid 
andra tillfällen. Det höga hastighetsmedelvärdet kan även bero på att det vid platsen där 
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videoupptagningen skedde inte var möjligt för rullstolsbundna eller fotgängare med barnvagn att 
passera.  

En tidigare studie, som har tagits upp under rubrik 2 Resultat av tidigare studier, har konstaterat att 
frifältshastigheten varierar mellan 0,75 m/s och 2,42 m/s. Den lägsta gånghastighet som redovisas i 
tabell 7 tillhör en kvinna som går utan påverkan från varken andra fotgängare eller omgivningen, 
vilket definitionsmässigt innebär att hon håller sin frifältshastighet. Som kan ses i tabellen är 
kvinnans frifältshastighet lägre än vad den tidigare studien visat är den lägsta hastigheten. Detta kan 
bero på att hon upplevdes vara upptagen av sina egna tankar, vilket kan sägas påverka hennes mål 
och värderingar. Ett flertal av de lägre uppmätta gånghastigheterna i resultatet tillhör även äldre 
personer. Då endast ett fåtal äldre observerats under videoupptagningarna, som tidigare förutspåtts, 
studeras inte dessa närmre. De lägre gånghastigheterna hos dessa fotgängare, som med hjälp av 
tidigare studier beskrivits under rubrik 2.3 Gånghastighet i förhållande till ålder, kan dock ha 
påverkat resultatet.  

Den högsta hastighet som uppmättes i denna undersökning tillhör en man som utan påverkan från 
andra fotgängare sprang förbi kameran. Då denna hastighet definitionsmässigt egentligen inte är en 
gånghastighet kan den inte klassas som den högsta frifältshastigheten som uppnås i denna 
undersökning. För att uppskatta den högsta frifältshastigheten plockas tillfälligt de fotgängare som 
på videofilmerna tydligt springer förbi kameran bort från resultatet. Då fås en högsta gånghastighet 
på 3,08 m/s som även denna är högre än den högsta frifältshastigheten på 2,42 m/s som tagits fram i 
en tidigare studie. En förklaring till detta skulle kunna vara att videoupptagningen i detta arbete 
utförts vid en bytespunkt mellan olika kollektivtrafikslag där gånghastigheterna generellt är högre. 
Som observatör är det dessutom i flera fall svårt att avgöra om de passerande fotgängarna går eller 
springer.  

4.3.2 Fördelningskurva över gånghastigheter för samtliga registrerade fotgängare 

Utifrån resultaten av analysen av videofilmerna tas en anpassad normal- och kumulativ 
fördelningskurva fram över gånghastigheterna. Fördelningskurvorna har ett medelvärde på 1,76 m/s 
och en standardavvikelse på 0,34 m/s. Dessa fördelningskurvor samt den verkliga 
hastighetsfördelningen visas i diagram 4. Den verkliga hastighetsfördelningen visas i form av ett 
histogram där intervallet för varje stapel beräknas med hjälp av medelvärdet och standardavvikelsen.  

 
Diagram 4. Fördelning av hastigheter (blåa staplar), en anpassad normalfördelning (svart linje) samt en 

anpassad kumulativ fördelning (röd linje) för samtliga registrerade fotgängare. Vid grafisk presentation av data 

placeras det högsta värdet i varje fack i histogrammet i mitten av de blå staplarna. 
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I en tidigare studie, som har tagits upp under rubrik 2 Resultat av tidigare studier, har fotgängares 
gånghastigheter beskrivits av en normalfördelad kurva med ett medelvärde på 1,34 m/s och en 
standardavvikelse på 0,26 m/s. Som tidigare beskrivits och diskuterats är resultatet av detta arbete 
ett medelvärde som är högre än vad de tidigare studierna visat. Även standardavvikelsen från 
resultatet i detta arbete är högre än den ovan angivna. Detta kan bero på att videoupptagningen 
utförts i en kollektivtrafikbytespunkt där gånghastigheterna kan ha stor spridning. Den stora 
spridningen kan ha sin förklaring i att hastigheten kan variera mycket mellan en fotgängare som 
måste skynda sig för att exempelvis hinna med ett anslutande tåg och en fotgängare som precis 
missat sitt anslutande tåg och därmed inte har bråttom. 

Av det som presenterats i diagram 4 kan ses att den verkliga fördelningen av gånghastigheterna inte 
är perfekt normalfördelad. Värt att notera är även att de högsta hastigheterna tillhör fotgängare som 
springer förbi kameran. 

4.3.3 Statistik över gånghastigheter för respektive kön 

Totalt vid videoanalysen registrerades 398 män och 397 kvinnor. Totalt registrerades även 5 barn 
som inte har könsklassificerats och därmed inte tagits med i resultatet nedan.  

I tabell 8 presenteras statistik för gånghastigheten hos respektive kön.  

Tabell 8. Statistik gällande gånghastigheter för respektive kön.  

Statistik  Värden för män [m/s] Värden för kvinnor [m/s] 

Medelvärde 1,79 1,73 
Medianvärde 1,77 1,72 
Standardavvikelse 0,33 0,34 
Minimumvärde 0,85 0,39 
Maximumvärde 3,93 3,08 

 

Av det som presenterats i tabell 8 kan ses att såväl medelvärde, medianvärde, minimumvärde samt 
maximumvärde är högre för män än för kvinnor. Kvinnornas medelhastighet uppgår till 97 % av 
männens hastighet. Detta resultat stämmer överens med resultat av tidigare studier som tas upp 
under rubrik 2.2 Gånghastighet i förhållande till kön, där kvinnors gånghastighet uppgår till 92 % av 
männens i ett fall och i ett annat fall till 99 % av männens.  

Värt att notera är att hastighetens maximumvärde för männen utgörs av hastigheten hos en 
fotgängare som sprang förbi kameran. Kvinnornas maximumvärde utgörs istället av en hastighet som 
tidigare klassificerats som gånghastighet. Om de män vars hastighet överskrider det som tidigare 
klassificerats som en högsta gånghastighet tillfälligt tas bort från resultatet, fås en maximal hastighet 
på 2,92 m/s för männen, vilket är lägre än för kvinnorna.  
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4.4 Simulering i Vissim/Viswalk 

Målet med denna del i arbetet är att genom simuleringar av en skapad modell få utdata som 
motsvarar de hastigheter som uppmätts i verkligheten. Den förenklade modell som byggs upp i 
programmet kan ses i bild 19. Modellen består av en ”input-area” där de simulerade fotgängarna 
kommer in och en area där fotgängarna går ut ur modellen. Dessa areor är markerade med grön 
respektive röd färg. Mellan dessa areor finns en större yta som leder de simulerade fotgängarna fram 
till en mindre ”measurement area” där de hastigheter som blir ett resultat av modellen registreras. 
De två sistnämnda areorna har samma färg i bilden men ”measurement arean” är något bredare.  

 
Bild 19. Den förenklade modellen över platsen där videoupptagningarna utfördes. Bilden är en skärmbild från 

Vissim/Viswalk.  

 
Från körningarna av modellen kan observeras att de hastigheter som genereras skiljer sig från det 
önskade resultatet i diagram 4. För att de hastigheter som genereras ska likna de önskade modifieras 
”desired speed distribution” tills dess att detta uppnås. I detta fall krävdes 26 modifieringar.  
 
Den slutgiltiga ”desired speed distribution” kan ses i diagram 5 och genererar utdata gällande de 
simulerade fotgängarnas hastigheter som visas med blå linje i diagram 6. I diagram 6 visas även den 
kumulativa fördelningskurva, röd linje, som bygger på de hastigheter som fås vid 
videobearbetningen. Den blå kurvan är resultatet från en av de 20 körningarna i simuleringen, övriga 
19 körningar ger liknande resultat. Observera att hastigheterna i diagram 5 ges i km/h. 
 

 
Diagram 5. ”Desired speed distribution” från Vissim/Viswalk. På x-axeln visas hastigheter i enheten [km/h] och 

på y-axeln kumulativ andel. Värdena som anges i rutorna ovanför grafen är minimum- respektive 

maximumvärdena för fördelningen. Bilden är en skärmbild från Vissim/Viswalk. 
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Diagram 6. Kumulativ fördelningskurva för i videoanalysen registrerade (röd linje) samt simulerade (blå linje) 

fotgängares gånghastigheter. 

 

Vid jämförelse av kurvorna i diagram 6 kan ses att resultatet från simuleringen inte helt motsvarar de 
hastigheter som uppmätts i verkligheten. Resultatet från simuleringen har ett medelvärde på  
1,71 m/s och en standardavvikelse på 0,52 m/s medan resultatet från verkligheten har ett 
medelvärde på 1,76 m/s och en standardavvikelse på 0,34 m/s. Försök till mindre modifieringar av 
”desired speed distribution” för att åtgärda detta utförs. Ingen av modifieringarna medför någon 
förbättring. 

4.5 Videoberbetning – gånghastighet kopplat till densitet av fotgängare 

Vid videobearbetning kan konstateras att inga fall av Level of Service F uppnås trots videoupptagning 
vid två olika tillfällen. Detta innebär att den sista av de tre kategorierna (LOS E och F) som beskrivits 
under rubrik 3.2.3 Videobearbetning endast innefattar nivå E.  

4.5.1 Gånghastighet kopplat till typfall av densitet av fotgängare 

I tabell 9 redovisas statistik gällande gånghastigheter för fotgängare vid olika densiteter. Resultatet 
gällande LOS A-B bygger på gånghastigheter vid 35 typfall av dessa densiteter, resultatet gällande 
LOS C-D på 27 typfall och resultatet gällande LOS E på 24 typfall. Exempel på dessa typfall visas i bild 
20–25. 

Tabell 9. Statistik gällande gånghastigheter vid olika Level of Service.  

Statistik  Värde för LOS A-B [m/s] Värde för LOS C-D [m/s] Värde för LOS E [m/s] 

Medelvärde 1,82 1,80 1,75 
Medianvärde 1,78 1,78 1,73 
Standardavvikelse 0,42 0,25 0,31 
Minimumvärde 0,96 1,17 0,92 
Maximumvärde 3,06 2,55 3,08 
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Bild 20–21 visar exempel på typfall där fotgängare antingen går själva över ytan eller delar ytan med 
en annan och därmed kan välja sin hastighet fritt, det vill säga LOS A-B.  

  
Bild 20. Densitet med en fotgängare. Bild 21. Densitet med två fotgängare. 

 

Bild 22–23 visar exempel på typfall där fotgängare går över ytan samtidigt som två eller tre andra. I 
dessa fall är det svårt att avgöra om fotgängarna väljer sin hastighet fritt eller under påverkan av 
andra fotgängare, det vill säga LOS C-D. 

 

 

 

 
Bild 22. Densitet med tre fotgängare. Bild 23. Densitet med fyra fotgängare. 

 
Bild 24–25 visar exempel på typfall där fotgängare delar ytan med fyra eller upp till 14 andra 
fotgängare. I dessa fall är det tydligt att fotgängarna anpassar sin hastighet till omkringvarande 
fotgängare, det vill säga LOS E. 
 

  
Bild 24. Densitet med fem fotgängare.  Bild 25. Den högst uppnådda densiteten. 

 
Tidigare studier, som har tagits upp under rubrik 2.1 Gånghastighet i förhållande till densitet av 
fotgängare, har visat att högre densiteter innebär lägre gånghastighet för fotgängarna, se diagram  
1–2. Detta påstående kan bekräftas av resultaten i tabell 9. Värt att kommentera är dock att både 
LOS A-B samt E har stora intervall mellan den uppmätta minimum- och maximumhastigheten. Detta 
visar på att man kan gå med en låg hastighet trots en låg densitet samt en hög hastighet trots en hög 
densitet. I båda fallen indikerar resultatet att det är fler aspekter än densitet som spelar roll då 
fotgängaren väljer sin gånghastighet. 



31 

 
Statistiken i tabell 9 bygger på ett fåtal typfall av varje densitet och därmed få fotgängare vilket kan 
påverka resultatets tillförlitlighet. För att få ett större underlag i analysen gällande kopplingen mellan 
gånghastighet och densitet av fotgängare undersöks även detta samband vid ett nytt ankommet tåg. 
Att ett nytt ankommet tåg påverkar såväl hastighet som densitet noterades under den visuella 
studien.  

4.5.2 Gånghastighet kopplat till variationer av densitet av fotgängare  

Under den visuella studien noterades att densiteten av fotgängare varierar efter att ett nytt tåg 
ankommer till Stockholms östra. Det som noterades var att då ett tåg ankommer är densiteten först 
låg då endast de fotgängare som varit snabbast av tåget samt de som går med högst hastighet eller 
har mest bråttom passerar framför kameran. Därefter ökar densiteten då alltfler passagerare kliver 
av tåget. Slutligen blir densiteten återigen låg då endast de passagerare som var sist av tåget, de som 
befann sig längst bak i tåget samt de som går med lägst hastighet eller har minst bråttom passerar 
framför kameran. För att se hur gånghastigheterna varierar under dessa perioder analyseras dessa 
nedan. Analyserna bygger på ett större underlag än då typfall av olika densiteter väljs ut.  

Gånghastigheter vid olika Level of Service, vid nytt ankommet tåg 
Låga densiteter uppkommer då ett tåg nyligen ankommit till Stockholms östra samt innan ett nytt tåg 
ankommer. De 15 första fotgängarna som passerar kameran efter att ett nytt tåg ankommit samt de 
15 sista fotgängarna som passerar kameran innan ett nytt tåg ankommer plockas ut för att analysera 
gånghastigheterna vid låga densiteter. Då åtta tåg ankommer under videoupptagningarna fås ett 
underlag på 120 fotgängare i början av ett nytt ankommet tåg samt 120 fotgängare innan ett nytt tåg 
ankommer. Densiteterna för dessa fotgängare motsvarar situationerna i LOS A-B och presenteras i 
tabell 10.  I tabell 10 presenteras även statistik för övriga fotgängare, det vill säga de som passerar 
kameran vid högre densiteter. Densiteterna för dessa fotgängare motsvarar därmed situationerna i 
LOS C-E. 

Tabell 10. Statistik gällande gånghastigheter för fotgängare då densiteten varierar med nytt ankommet tåg. 

Statistik  Värde för LOS A-B, vid 
nytt ankommet tåg [m/s] 

Värde för LOS A-B, innan 
nytt tåg ankommer [m/s] 

Värde för LOS C-E, vid 
mitten av nytt tåg [m/s] 

Medelvärde 2,00 1,62 1,77 
Medianvärde 1,89 1,59 1,73 
Standardavvikelse 0,41 0,25 0,30 
Minimumvärde 1,19 1,15 0,92 
Maximumvärde 3,93 2,55 3,44 

 
I tabell 10 kan ses att gånghastigheterna vid nytt ankommet tåg och innan nytt tåg ankommer 
varierar mycket trots att de uppkommer vid samma densiteter och LOS. Detta indikerar att 
hastigheterna i dessa fall inte är direkt kopplade till densitet, utan snarare hänger ihop med 
fotgängarnas mål och värderingar. Fotgängarna som passerar kameran först efter ett nytt ankommet 
tåg har som tidigare beskrivits antagligen mål och värderingar som genererar en högre stressnivå än 
hos övriga fotgängare. Resultaten indikerar även att frifältshastigheten varierar mycket mellan olika 
individer. I tabellen kan även ses att fotgängarna i mitten av ett nytt ankommet tåg har en 
medelgånghastighet som ligger mellan resultaten gällande LOS A-B. Då resultatet gällande LOS C-E 
utgörs av hastigheter vid mycket varierande densiteter fås en stor spridning av hastigheterna, mellan 
0,92 m/s och 3,44 m/s. På grund av denna stora spridning av hastigheterna görs valet att dela upp de 
åtta ankomna tågen i ”högdensitetståg” och ”lågdensitetståg”.  
 
 



32 

Gånghastigheter vid högdensitetståg och lågdensitetståg 
Sex av de åtta ankommande tågen klassificeras som lågdensitetståg då de genererar en ström av 
fotgängare med generellt mycket lägre densitet än de övriga två tågen som klassificeras som 
högdensitetståg, se bild 26–27. Statistik för fotgängarna vid låg- respektive högdensitetstågen 
redovisas i tabell 11. Densiteterna vid lågdensitetstågen motsvarar till största del situationerna i  
LOS C-D och densiteterna vid högdensitetstågen motsvarar till största del situationen i LOS E. 

  
Bild 26. Låg densitet i mitten av nytt tåg - 

lågdensitetståg. 

Bild 27. Hög densitet i mitten av nytt tåg - 

högdensitetståg. 

 

Tabell 11. Statistik gällande gånghastigheter för fotgängare vid låg- och högdensitetståg.  

Statistik  Värde för LOS C-D [m/s] Värde för LOS E [m/s] 

Medelvärde 1,81 1,75 
Medianvärde 1,78 1,73 
Standardavvikelse 0,37 0,24 
Minimumvärde 1,15 0,92 
Maximumvärde 3,44 2,55 

 
I tabell 11 kan ses att såväl medelvärde, medianvärde, maximumvärde som minimumvärde indikerar 
att, som tidigare studier konstaterat, fotgängares gånghastigheter sjunker vid högre densiteter. 
Resultaten i tabell 9 och 11, gällande LOS E, överensstämmer till stor del vilket visar på att en 
gånghastighet vid denna densitet uppgår till omkring 1,75 m/s. Resultaten i tabell 9 och 11, gällande 
LOS C-D, överensstämmer även dessa till stor del vilket visar på att en gånghastighet vid dessa 
densiteter uppgår till omkring 1,80 m/s. Vid de lägre densiteterna som motsvarar situationerna i LOS 
A-B kan ur tabell 9 och 10 avläsas att hastigheten kan variera mycket vid låga densiteter. Som tidigare 
konstaterats är hastighetsvärdena i detta arbete högre än de som tagits fram vid tidigare studier. 
Därmed är det svårt att jämföra hastigheterna vid olika LOS som presenteras i detta avsnitt med de 
värden som ges i tabell 1. Däremot kan konstateras att skillnaden i hastighet vid olika LOS är större i 
tabell 1 än vad som uppmätts i detta arbete samt att det inte kan bekräftas att gånghastigheterna vid 
LOS A-B skulle vara större än vid andra LOS.  

De varierande gånghastigheterna vid LOS A-B vid låga densiteter kan bero på att det vid dessa 
densiteter är enkelt för fotgängare att fritt välja sin egen hastighet, sin frifältshastighet. 
Frifältshastigheten kan variera mycket till följd av olika individers mål, värderingar och fysiska 
förmåga. Vid högre densiteter påverkas istället fotgängarna av omkringvarande fotgängare och 
tvingas då anpassa sin frifältshastighet till en faktisk hastighet. Anpassningen kan antingen utgöras av 
en sänkning av hastigheten, då fotgängaren tvingas retardera på grund av interaktioner med andra. 
Alternativt kan anpassningen utgöras av en ökning av hastigheten, då fotgängaren tvingas accelerera 
för att inte bli påsprungen eller för att fotgängaren omedvetet dras med i rådande tempo. 
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4.6 Tilläggsstudier   

Under den visuella studien noterades att fotgängare med bagage eller telefon samt fotgängare som 
går i par/grupp tycktes ha en gånghastighet som skiljde sig från övriga fotgängare. Dessa fotgängare 
har valts att studeras närmare och resultatet av dessa studier presenteras nedan. 

4.6.1 Gånghastigheter hos telefonanvändande fotgängare  

Av de registrerade fotgängarna använde 29 stycken aktivt en handhållen telefon. Statistik för dessa 
fotgängare presenteras i tabell 12.  

Tabell 12. Statistik gällande gånghastigheter för fotgängare som använder en telefon. 

Statistik för fotgängare som använder telefon Värde [m/s] 

Medelvärde 1,60 
Medianvärde 1,63 
Standardavvikelse 0,23 
Minimumvärde 1,19 
Maximumvärde 2,14 

 
Då både fotgängare som pratar i telefon samt de som tittar ner i telefonen har tagits med i studien 
varierar gånghastigheterna mycket vilket kan ses på minimum- och maximumvärdena. Det kan även 
konstateras att medelvärdet på 1,60 m/s är lägre än medelvärdet för samtliga fotgängare som ligger 
på 1,76 m/s. Då resultatet gällande gånghastigheter hos fotgängare med telefon endast grundar sig 
på 29 observationer kan inga allmänna slutsatser dras kring telefoners inverkan på gånghastigheten, 
dock kan det antas visa någon sorts tendens.  

4.6.2 Gånghastigheter hos fotgängare med bagage 

Av de registrerade fotgängarna bar 14 stycken på bagage efter den definition som tidigare fastslagits. 
Statistik för dessa fotgängare presenteras i tabell 13.  

Tabell 13. Statistik gällande gånghastigheter för fotgängare med bagage.  

Statistik för fotgängare med bagage Värde [m/s] 

Medelvärde 1,55  
Medianvärde 1,64 
Standardavvikelse 0,42 
Minimumvärde 0,39 
Maximumvärde 1,95 

 
Det kan konstateras att gånghastighetens medelvärde för fotgängare med bagage på 1,55 m/s är 
lägre än medelvärdet för samtliga fotgängare som ligger på 1,76 m/s. Då resultatet gällande 
gånghastigheter hos fotgängare med bagage endast grundar sig på 14 observationer kan inga 
allmänna slutsatser dras kring vilken påverkan bagage har på gånghastigheten, dock kan det antas 
visa någon sorts tendens. Värt att kommentera är dock att den minsta uppmätta hastigheten för 
fotgängare med bagage tillhör den kvinna med lägst hastighet av samtliga registrerade fotgängare. 
Som tidigare nämnts går hon i andra tankar och hennes gånghastighet har därmed inte endast med 
bagaget att göra. Om man bortser från denna kvinna fås ett minimumvärde på 1,11 m/s för 
fotgängare med bagage.  
 

4.6.3 Gånghastigheter hos fotgängare som går i par 

Av de registrerade fotgängarna gick totalt 90 stycken i par eller grupp. Då endast 4 stycken av 
fotgängarna gick i en grupp kan ingen analys göras för gånghastigheter hos dessa fotgängare.  
I tabell 14 presenteras därför statistik för de 86 fotgängare som går i par. 
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Tabell 14. Statistik gällande gånghastigheter för fotgängare i par.  

Statistik för fotgängare i par Värde [m/s] 

Medelvärde 1,61 
Medianvärde 1,62 
Standardavvikelse 0,23 
Minimumvärde 0,96 
Maximumvärde 2,16 

 
Det kan konstateras att även för fotgängare som går i par är medelvärdet av gånghastigheterna på 
1,61 m/s lägre än medelvärdet för samtliga registrerade fotgängare, som ligger på 1,76 m/s. Jämfört 
med observationer av fotgängare med bagage eller telefon är underlaget gällande fotgängare som 
går i par större vilket gör att denna slutsats kan antas gälla mer generellt.  

Tidigare studier, som har tagits upp under rubrik 2.4 Gånghastighet i förhållande till omgivning och 
individ, har varit oense kring huruvida gånghastigheten påverkas av att fotgängarna går i par eller 
inte. En av studierna har dock konstaterat att hastigheten hos fotgängare som går i par uppgår till  
90 % av hastigheten hos fotgängare som går ensamma. Denna procentsats bekräftas av resultatet i 
denna undersökning, där medelhastigheten hos en fotgängare som går i par med en annan uppgår till 
just 90 % av medelhastigheten hos en fotgängare som går ensam.  
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5 Diskussion 

5.1 Slutsats 

Från avsnitt 4 Resultat och analys kan konstateras att resultaten gällande gånghastigheter från denna 
undersökning är högre än de resultat som erhållits vid tidigare genomförda studier. Med denna 
vetskap bör mikrosimuleringar av stationsmiljöer utgå från hastigheter som uppmätts vid dessa typer 
av platser och inte från övergångsställen. Det finns flera orsaker till de höga hastighetsvärdena som 
erhålls i detta arbete. De största anledningarna till dessa tros vara miljön som undersökningen utförts 
i samt den valda tidpunkten för denna undersökning. Miljön i form av en kollektivtrafikbytespunkt 
mellan Roslagsbanan och tunnelbanan innebär att många av de fotgängare som registreras har ett 
tydligt syfte och mål med sin resa vilket avspeglas i deras gånghastigheter. Tidpunkten för 
undersökningen, under morgonrusning, innebär även denna att fotgängarna är mer målinriktade än 
vid andra tider på dygnet. Den valda tidpunkten bidrar därför till högre gånghastigheter.  

Utöver de ovan nämnda anledningarna till de höga hastighetsvärdena kan även nämnas att de 
uppmätts i utomhusmiljö, i närhet till en trappa samt till viss del vid en tidpunkt då flera avgångar på 
Roslagsbanan var inställda. Att undersökningen utfördes utomhus istället för inomhus kan som 
tidigare beskrivits bidra till en ökad gånghastighet. Trappan som finns vid platsen där arbetet utförts 
bidrog, genom att leda fotgängarna ner till området där deras hastigheter registreras, generellt till 
högre gånghastigheter och de inställda avgångarna tros bidragit till en förhöjd stressnivå vilket även 
detta resulterade i högre gånghastigheter. 

Vid analys av videofilmerna kunde, som tidigare nämnts, andra faktorer noteras som påverkar 
gånghastigheterna. Fotgängare som går i par, aktivt använder en telefon eller bär på bagage går 
enligt analysen med en lägre hastighet än övriga fotgängare. Dessa personer kunde även vid den 
visuella studien samt videobearbetningen ses påverka andra fotgängare som befinner sig i deras 
närhet. Dessa faktorers påverkan på gånghastigheterna studerades endast ytligt i detta arbete och 
inga egentliga slutsatser kan därför dras. Något som undersöktes djupare var huruvida det finns 
någon skillnad i gånghastigheter mellan könen. Här kan slutsatsen dras att det finns en marginell 
skillnad mellan män och kvinnor, då de registrerade kvinnornas gånghastigheter var något lägre än 
männens.  

Gällande kopplingen mellan densitet av fotgängare och fotgängarnas gånghastigheter kan med hjälp 
av resultatet slutsatsen dras att vid LOS C-E sjunker gånghastigheten med ökad densitet. Vid högre 
LOS, det vill säga A-B, varierar hastigheten mycket trots att densiteten är konstant låg. Variationerna 
kan bero på att fotgängarna vid låga densiteter har goda möjligheter att kunna välja sin hastighet 
fritt. Frifältshastigheten som därmed uppkommer vid de låga densiteterna kan som resultatet visar 
variera mycket mellan olika individer till följd av deras mål, värderingar och fotgängarens fysiska 
förmåga. Vid högre densiteter är det istället svårt för fotgängarna att hålla sin frifältshastighet på 
grund av interaktioner med andra fotgängare. Den faktiska hastigheten som fotgängaren då håller är 
antingen högre eller lägre än frifältshastigheten, beroende på om fotgängaren tvingas accelerera 
eller retardera.  

5.2  Felkällor 

 Vid videoupptagning ovanifrån kan mer korrekta sträckor mätas för fotgängare som sneddar 
över ytan jämfört med videoupptagning från sidan. I detta arbete har videoupptagningen 
skett från sidan vilket innebär att observerade fotgängares tillryggalagda sträckor kan skilja 
sig från den sträcka som beräkningarna av gånghastigheterna har utgått från. Vid analysen av 
videofilmerna har dock de fotgängare som tydligt går snett över ytan inte tagits med i 
resultatet. 
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 Vid den visuella studien av platsen observerades att den trappa som leder fotgängarna ner 
från Stockholms östra in i området för videoupptagningen generellt bidrog till att 
fotgängarnas hastighet vid virtuell linje 1 var högre än vid virtuell linje 2. För att undvika 
denna felkälla bör en plats för videoupptagning väljas utan närhet till trappor. 

 Vid tidtagning med hjälp av tidtagarur har personen som sköter tidtagningen en viss 
reaktionstid som påverkar de tider för passage mellan de virtuella linjerna som registreras. 
Det faktum att virtuell linje 1 ligger i utkanten av kamerans synfält innebär att felet till följd 
av reaktionstiden blir större. Detta på grund av att personen som sköter tidtagningen inte 
hinner se fotgängaren förrän denne redan är framme vid linjen. Vid virtuell linje 2 hinner 
personen som sköter tidtagningen istället vara beredd på att stanna klockan då fotgängaren 
befinner sig i kamerans synfält en längre tid innan denne passerar linjen. Kombinationen av 
reaktionstiden och linjernas placering innebär att för korta passagetider registreras för 
fotgängarna. Detta i sin tur påverkar de hastigheter som beräknas. Ett försök till att minimera 
denna felkälla gjordes genom att samma person skötte tidtagningen. Detta innebär att 
samma fel till följd av reaktionstiden finns hos samtliga registrerade fotgängare. För att 
minska påverkan av denna felkälla ytterligare kan passagetiden registreras flera gånger för 
samma fotgängare och ett medelvärde beräknas för att sedan användas i 
hastighetsberäkningen. 

 Vid den visuella studien av platsen noterades att ett flertal fotgängare inte gick utan sprang 
förbi kameran. Då syftet med detta arbete var att undersöka gånghastigheter är detta en stor 
felkälla. Felkällan kan undvikas genom att inte registrera just dessa fotgängare. Genom att 
inte registrera dessa visar dock inte resultatet verkligheten vilken bör ligga till grund för 
dimensionering och utformning av stationsmiljöer och bytespunkter mellan olika 
kollektivtrafikslag. 

 Vid analys av videofilmerna kan dragningen av de virtuella linjerna som gjordes med hjälp av 
tejp på datorskärmen inneburit ett möjligt vinkelfel om dessa inte dragits på idealiskt sätt. 

5.3 Förbättringar av metoden 

 För att förbättra tidtagningen av fotgängarnas passage kan denna göras i ett datorprogram 
som kan spela filmen i slow-motion och samtidigt visa tiden med en noggrannhet på 
hundradelars sekunder. Detta skulle göra tidtagningen mer exakt. 

 För att minska betydelsen av felen vid tidtagningen bör en plats för videoupptagning väljas 
där kameran kan placeras längre ifrån fotgängarna vilket gör att sträckan mellan de virtuella 
linjerna blir längre. Dessutom bör virtuell linje 1 placeras en bit in i kamerans synfält, snarare 
än i utkanten.  

 För att få ett mer generellt resultat kan videoupptagning göras vid mer än en plats, 
exempelvis både inomhus och utomhus. Dock bör platserna likna varandra vad gäller typ av 
gångstråk, det vill säga de fotgängare som registreras ska ha samma syfte med att gå på de 
undersökta sträckorna. 

5.4 Förslag till fortsatta studier 

Studier av fotgängares gånghastigheter har tidigare oftast utförts på övergångsställen. Resultaten av 
dessa kan användas vid bestämning av signaltidsättning i korsningar. Vid dimensionering av 
exempelvis stationsmiljöer bör de gånghastigheter som används komma från studier utförda vid 
sådana typer av platser. Då få studier av gånghastigheter gjorts i dessa typer av miljöer finns behov 
av fortsatta studier. Fler undersökningar i kollektivtrafikbytespunkter kan tillsammans med resultatet 
i denna rapport öka kunskapen kring hur fotgängare rör sig i dessa miljöer vilket skulle kunna göra 
simuleringar av fotgängare mer verklighetstrogna.  
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I bytespunkter för kollektivtrafik vore det även intressant att undersöka hur gånghastigheten varierar 
mellan fotgängare med olika förutsättningar under resan. Exempelvis bör gånghastigheten variera 
mellan en person som har stor tidspress och en person vars anslutande färdmedel inte avgår förrän 
om en längre tid. För att undersöka detta vidare kan en enkätundersökning göras i samband med 
studier av fotgängarnas hastigheter.  

En annan intressant fortsättning för framtida studier är att jämföra olika metoder för framtagning av 
gånghastigheter. Som tidigare nämnt kan detta göras genom exempelvis WiFi eller radar. I detta 
arbete påbörjades ett försök till jämförelse mellan videoupptagning och detektering av elektronisk 
utrustning via WiFi men detta kunde inte slutföras på grund av arbetets tidsbegränsning. Om man vid 
jämförelse mellan videoupptagning och detektering av elektronisk utrustning via WiFi kan dra 
slutsatsen att metoderna ger liknande resultat vad gäller gånghastighet är WiFi-detektering en metod 
som skulle kunna effektivisera framtagandet av underlag av fotgängares gånghastigheter. 

I den visuella studien observerades även smarta telefoners påverkan på hur och med vilken hastighet 
fotgängarna går. Den påverkan som observerades var att fotgängare som aktivt använde sin smarta 
telefon gick med en lägre hastighet än övriga och påverkade på detta vis även andra fotgängare i sin 
närhet. Då smarta telefoner är och blir ett allt vanligare inslag i människors vardag vore det 
intressant att undersöka hur dessa påverkar vårt beteende. Att även undersöka hur effekterna av 
användandet av smarta telefoner kan kringgås vore en intressant vidareutveckling av denna 
frågeställning.  

Utöver att studera smarta telefoners påverkan på gånghastigheten kan även fortsatta studier göras 
över hur gruppering av fotgängare samt medhavt bagage påverkar fotgängarens beteende och 
hastighet. Då det även i det här fallet är tydligt att gruppering och medhavt bagage påverkar andra 
fotgängares möjlighet att kunna hålla sin frifältshastighet är det intressant att undersöka hur denna 
effekt kan undvikas. 
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