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Ordlista 

Genhetskvot Avståndet fågelvägen dividerat med avståndet gångvägen ger denna kvot 

som mäter genhet.  

Global integration Hur väl integrerat gatunätet är i förhållande till gatusystemet som helhet.  

 

Konnektivitet  Hur väl ihopkopplat gångnätet är med övrigt gångnät.  

 

Lokal integration Hur väl integrerat gatunätet är i den närmaste omgivningen.  

 

STRADA Swedish Traffic Accident Data Acquisition, data som är sammanförd från 

sjukvård- och polisrapporter och hanterar skador och olyckor inom 

vägtransportsystemet. 

Sammanfattning 

Med utgångspunkt i Micheal Southworths definition av walkability eller gångvänlighet 

(Trafikverkets översättning) har en avgränsad del av Kungens kurvas handelsområde studerats. 

Genom analyser av gångtrafikanters förutsättningar på platsen har området utvärderats. Analyserna 

visar att det finns förutsättningar för att gå inom det avgränsade området i Kungens kurva, men att 

det finns stora möjligheter till förbättringar. Det saknas en del kopplingar i gångnätet, genheten är 

otillräcklig på flera ställen orienterbarheten är låg och det saknas god tillgång till omgivande faktorer 

som skapar attraktivitet och trivsel. 

Samtidigt är nätets funktionella kvalitet generellt sett god och det finns närhet till service och 

kollektivtrafik.  

 

I arbetet presenteras fyra förbättringsförslag för att öka andelen gående inom Kungens kurva. 

Förslagen rör Dialoggatan, gångtunneln genom IKEA:s parkeringshus, Modulvägen och ICA:s 

parkeringplats. 
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Figur 1 Platser som har studerats och där förslag på förbättringar gjorts (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 

Förändringarna är mer eller mindre realistiska med hänsyn till markinnehav hos olika fastighetsägare 

och förhållandet till andra planerade projekt i området, som Spårväg syd och förändringen av 

Tangentvägen. 

1. Bakgrund 

”En av de stora fördelarna med Kungens kurva är att det är gratis parkering. Hoppa in i bilen och 

kom till oss!” (Kungens kurva, 2015) 

 

Kungens kurva ligger söder om Stockholm i Huddinge kommun i anslutning till E4:an och E20. 

Området är idag Skandinaviens största handelsplats med cirka 20 miljoner besökare per år och hela 

86 procent av besökarna tar sig dit med bil. Av de som åker bil till Kungens kurva använder 55 

procent bilen för att förflytta sig mellan verksamheterna (Huddinge, 2012).  

 

Bakgrunden till detta arbete är ett uppdrag av Huddinge kommun att utreda hur gångvänligt Kungens 

kurva är idag. Kommunen anser att platsen inte är väl anpassad för gångtrafikanter vilket gör att 

människor åker bil i högre utsträckning än nödvändigt till och inom området. Detta skapar flera 

problem. Dels går ett frekvent bilåkande stick i stäv med kommunens Trafikstrategi (Huddinge, 

2013) och Översiktsplan 2030 (Huddinge, 2014c) där det slås fast att gång- cykel- och kollektivtrafik 

ska prioriteras. Dels skapar bilåkandet trängsel som försvårar för nyetablering av nya verksamheter 

eftersom det skulle kunna leda till en trafikinfarkt. Dessutom är bilåkande ohållbart ur ett 

miljöperspektiv.  

 

Det finns flera anledningar till varför gångtrafikanter är viktiga att prioritera. Alla resor innehåller i 

princip en resa till fots, på vägen till bilen, bussen eller cykeln.  Att satsa på fotgängarna bidrar till att 
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nå flera mål. I jämförelse med bil bidrar satsningar på fotgängare till minskade koldioxidutsläpp, 

satsningarna tar mindre markanspråk, skapar tillgänglighet för alla, bidrar till ett rikare stadsliv och 

en attraktivare stad. I en stad med många fotgängare skapas sociala mötesplatser som leder till folkliv 

på gatorna. Ett ökat gående bidrar även till ökad fysisk aktivitet och bättre folkhälsa (Trafikverket  & 

SKL, 2013, 8).  

 

Gångvänligheten i Kungens kurva ska undersökas och utvärderas. Dessutom ska ett antal 

förbättringsförslag tas fram som kan leda till att skapa ett gångvänligare Kungens kurva.  

Enligt arkitekten Jan Gehl finns det ett samband mellan minskad biltrafik och ökat folkliv. Ju längre 

ifrån entrén på en byggnad bilar parkeras, ju mer aktiviteter kan ta plats i området. Långsam trafik 

ger ett större folkliv (Gehl, 1987,79). 

 

Efter inspiration av Gehl (1987) kommer därför en av utgångspunkterna vara att begränsa servicen 

för bilisterna något till förmån för att främja gångtrafikanternas framkomlighet i området i de 

framtagna förbättringsförslagen. Förslagen syftar till att öka antalet besökare som går inom området. 

2. Syfte 

Syftet är att analysera förutsättningarna för fotgängare i Kungens kurvas handelsområde och föreslå 

förändringar för att öka andelen gående inom Kungens kurvas handelsområde. 

3. Frågeställningar 

 Hur gångvänligt är Kungens kurva idag? 

 Finns det åtgärder som skulle kunna förbättra för gångtrafikanter i området? Vilka? 

4. Teori  

För att analysera till vilken grad Kungens kurva är gångvänligt används Micheal Southworths 

definition av walkability som jag översätter med begreppet gångvänlighet (Southworth, 2005). 

Definitionen utgår från sex kriterier som kommer att presenteras mer ingående nedan. Southworth 

definiton har valts eftersom den är allmänt vedertagen och används bland annat av Trafikverket i 

skriften Vägledning för gåplanering (Trafikverket, 2013, 37). En resvaneundersökning från 2012 

visar att 24 procent av besökarna i Kungens kurva endast är där en gång varje kvartal eller mer sällan 

(Huddinge, 2012, 8). Därför har orienterbarheten i området identifierats som ytterligare en viktig 

faktor, då minst en fjärdedel av besökarna troligtvis inte hittar så bra där.  
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4.1 Southworths definition av gångvänlighet 

Southworth menar att en gångvänlig omgivning karaktäriseras av ett välutbyggt gångnät som 

tillgängliggör platser som människor vill besöka (Southworth, 2005). Det är säkert och bekvämt och 

omgivande gator är enkla att korsa för personer i olika åldersgrupper och med olika grad av 

mobilitet. Ett attraktivt gångnät består av platser som är trevliga att vistas på med varierande 

bebyggelse, träd och grönska och kopplingar till livet på platsen. Gångnätet länkar obemärkt samman 

olika kollektivtrafikslag och minskar bilberoendet (Southworth, 2005, 248).  

4.2 Sex kriterier för gångvänlighet 

Micheal Southworth har satt upp sex kriterier för vad som menas med gångvänlighet (Southworth, 

2005).  

 Konnektivitet 

 Kopplingar till andra transportslag 

 Finmaskighet och varierande markanvändningsmönster 

 Trygghet och trafiksäkerhet 

 Gångnätets funktionella kvalitet 

 Omgivande faktorer 

 

4.3 Konnektivitet 

Hur väl ett gångnäts konnektivitet är bestäms av i hur stor utsträckning det finns bra gångvägar som 

är kontinuerliga och som inte styckas upp av stora barriärer. Ett väl sammanlänkat gångnät är 

finmaskigt och antalet återvändsgränder är få. När avståndet till en plats närmar sig avståndet 

fågelvägen går genhetskvoten mot ett, alltså är en genhetskvot nära ett är en indikator på ett gent 

gångavstånd (Southworth, 2005, 250).  

4.4 Kopplingar till andra trafikslag 

Förutom att erbjuda gångtrafikanter ett kontinuerligt gångnät är det viktigt att det finns kopplingar 

till andra trafikslag, så som buss, tunnelbana och pendeltåg inom ett rimligt avstånd. Detta innebär att 

stationer bör ligga på ett avstånd som motsvarar 10-20 minuters promenad (Garbrecht 1981 refererad 

i Southworth 2005, 250). 
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4.5 Finmaskighet och varierande markanvändningsmönster 

I ett gångvänligt område finns servicefunktioner på nära avstånd. Du ska kunna promenera till 

mataffären, kaféet, banken, gymmet eller skolan på 10-20 minuter eller mindre (Southworth, 2005, 

250).  

4.6 Trygghet och trafiksäkerhet 

Miljöer som är designade för snabba och effektiva bilresor är oftast inte trevliga, säkra eller 

intressanta för gångtrafikanter (Southworth 2005, 250). Faktisk och upplevd säkerhet är av stor vikt 

för att få fler att gå. Upplevd säkerhet är särskilt viktig för äldre, rörelsehindrade och barn. Problem 

som uppkommer kan bero på att den fysiska utformningen är otillräcklig, att samspelet med andra 

trafikanter är bristande eller på grund av begränsningar i den egna förmågan.  När det gäller barn är 

den faktiska säkerheten av yttersta vikt eftersom barn har svårare att läsa trafiken än vuxna (SKL, 

2007, 180). En säker gångbana är sammanhängande och markerad med säkra passager i 

korsningspunkter, omgiven av biltrafik som håller låg hastighet (SKL, 2007:181).  

 

År 2013 utgjorde gångtrafikanter 16 procent av de 260 som omkom i trafiken i Sverige 

(Trafikanalys, 2014:38). Singelolyckorna med fotgängare är ett stort trafiksäkerhets- och 

hälsoproblem. Fallolyckorna utgör så mycket som 35 procent av de totalt 41 000 skadade personerna 

i STRADA-sjukvård under 2013 (Trafikanalys, 2014, 40). Siffran bedöms vara högre eftersom 

lindringa olyckor inte hamnar i STRADA-statistiken (Huddinge 2014b, 41). Trafiksäkerheten ska 

vara god både vid korsningspunkter och längs med sträckan. Hur väl en gångbana underhålls har stor 

inverkan på skadefallen bland fotgängare (SKL, 2007, 180).   

4.7 Gångnätets funktionella kvalitet 

Den funktionella kvaliteten på gångnätet är mycket viktig för att det ska vara gångvänligt. 

Gångbanan ska vara kontinuerlig med bra kopplingar och ytan ska vara jämn utan gupp eller andra 

ojämnheter så att en fotgängare eller rullstol kan ta sig fram utan problem. Gångbanan ska vara 

tillräckligt bred för att mötande gångtrafikanter ska kunna passera varandra eller för att två till tre 

personer ska kunna gå i bredd (Southworth, 2005, 251).  

 

Enligt Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket, i rapporten GCM-handbok – Utformning 

för gång- cykel- och mopedtrafik, avgör gångtrafikflödets storlek och gångbanans funktion vilken 

bredd den bör ha. En gångyta bör dock vara minst 2 meter bred så att en rullstol kan vända, 
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alternativt 1,8 meter bred med särskilda vändfickor (SKL, Trafikverket, 2010, 57). Gångbanor 

smalare än 1,3 m avråder Boverket från (SKL, Trafikverket, 2010, 58) 

Tabellen nedan visar rekommenderade och tillåtna mått för gångbanor.  

Tabell Rekommenderade mått för gångbanor 

 Rekommenderat minsta mått Tillåtet minsta mått 

Nybyggnation 2,0 m 1,8 m vändzon 

Bebyggd miljö 1,75 m 1,2 m 

Kort avsmalning 1,3 m 0,9 m 

(SKL, Trafikverket, 2010, 58) 

4.8 Omgivande faktorer 

Det svåraste och minst utvecklade kriteriet för gångvänlighet är path context eller omgivande 

faktorer (Trafikverkets översättning). Gångnätet måste fånga fotgängarens intresse. Många olika 

saker kan bidra till en positiv upplevelse för en gångtrafikant. Det kan handla om utformningen av 

byggnader, gatans design, träd, belysning och utsikten (Southworth 2005, 251).  

 

4.9 Orienterbarhet 

Ordet orienterbarhet avser ett gångnät som är lätt att förstå och överblicka. Strukturen ska vara 

självförklarande och innehålla olika riktmärken som gör det lätt att hitta (SKL, 2007, 189).  

5. Metod 

För att mäta gångvänligheten i det aktuella området undersöks Southworths sex kriterier dels genom 

metoder som bygger på observationer och dels genom metoder föreslagna i TRAST – Trafik för en 

attraktiv stad (SKL, 2007). Ur TRAST används genhetskvoten (avstånd fågelvägen genom avstånd 

gångvägen) som ett mått för att bestämma hur gena kopplingarna är inom Kungens kurvas 

handelsområde. Utöver det används definitionen av barriäreffekt för att undersöka till vilken grad 

bilvägarna utgör barriärer i området, vilket påverkar konnektiviteten (SKL, 2007). I detta arbete 

kommer alltså alla Southworths kriterier att belysas. Nätets funktionella kvalitet har bedömts genom 

okulär besiktning eftersom en noggrann analys är mycket tidsödande och den skulle ändå behövas 

göras om av kommunen om en viss sträcka ska åtgärdas.  
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5.1 Observationer  

Observationsmetoderna som används är hämtade från Jan Gehl och Birgitte Svarre ur boken How to 

Study Public Life (Gehl & Svarre, 2013). I boken presenteras en rad metoder för att studera folkliv. 

Fyra metoder har valts ut eftersom de bäst svarar mot syftet med studien. De fyra metoderna som har 

använts är Tracing, Looking for Traces, Test Walks och Counting (Gehl & Svarre, 2013, 24).   

5.1.1 Tracing – Spåra (min översättning) 

Att registrera rörelse kan ge grundläggande kunskap om människors rörelsemönster. Målet är att 

samla information om vägval, vilka entréer som används mest och minst, om flöden etc. Tekniken 

innebär att man drar linjer utifrån hur människor rör sig på en karta över platsen. Observationerna 

sker under ett visst tidsintervall på 10-30 minuter. I studien har 10 minuters intervaller använts 

eftersom en bedömning har gjorts att det är tillräckligt lång tid för att få fram ett resultat (Gehl & 

Svarre, 2013, 28).  

 

5.1.2 Looking for Traces - Leta spår på platsen (min översättning) 

Mänsklig aktivitet kan observeras i efterhand genom att man letar efter spår. Att leta efter spår kan 

vara att söka fotspår i snö eller på en gräsmatta, vilket ger indikationer om hur människor rör sig. 

Spår kan också vara en kvarglömd skateboard eller en grupp stolar som ger en idé om vilka 

aktiviteter som har ägt rum (Gehl & Svarre, 2013, 30). 

 

5.1.3 Test Walks – Försökspromenader (min översättning) 

Genom att gå på en försökspromenad på platsen som inventeras kan saker som fördröjning vid 

passage, eventuella hinder och gångbanans skick uppmärksammas (Gehl & Svarre, 2013, 34). Även 

nätets konnektivitet och hur god orienterbarheten är på platsen kan undersökas med denna metod.  

5.1.4 Counting – Trafikräkningar (min översättning) 

Att räkna trafikanter är en av de fundamentala metoderna för att studera folkliv. Allt kan räknas så 

som antal människor, könsfördelning, hur många som pratar med varandra, hur många som ler etc. 

Att räkna fotgängarflöden ger kvantitativ data som kan användas för att motivera projekt eller som 

argument vid beslutsfattande. En trafikräkning som pågår i tio minuter, en gång per timme ger en bra 

indikation på den dagliga rytmen (Gehl & Svarre, 2013, 25). 
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6. Avgränsning och problematisering 

Kungens kurva ligger i Huddinge kommuns nordvästra del söder om Stockholm. Området omgärdas 

av naturreservatet Gömmaren i söder, småhusbebyggelse i öster och norr samt av Skärholmen 

centrum och Europaväg E4/E20 i nordväst (Huddinge, 2014a, ).  

6.1 Geografisk avgränsning 

Platsen som studeras ligger i nordöstra Kungens kurva och benämns här som Kungens kurvas 

handelsområde och är gulmarkerat på bilden nedan.  

 

Figur 2 Avgränsning geografiskt (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 

Det är svårt att överblicka handelsområdet i Kungens kurva. Detta beror på flera saker, dels på 

storskaligheten och att området är byggt för att passa bilburna resenärer och att byggnaderna tycks ha 

lokaliserats utan någon vidare helhetstanke. Det finns också stora nivåskillnader som bidrar till att 

platsen är svår att få ett helhetsgrepp om (Carlberg, 2010, 74). Hela Kungens kurva utgörs av ett 

omfattande område och därför har ett begränsat geografiskt område valts för studien eftersom en 

studie av hela området skulle falla utanför uppsatsens omfång.  
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6.2 Tidsmässig avgränsning 

I den här rapporten kommer förslag till förändringar presenteras som kan bli verklighet på kort sikt. 

Det innebär åtgärder som skulle kunna genomföras på 5-10 år. I arbetet kommer planerade 

utvecklingsprojekt att presenteras, men hänsyn kommer t.ex. inte tas till en eventuell flytt av IKEA 

inom Kungens kurva. Detta eftersom planerna ännu är i ett uppstartskede och det inte finns några 

färdiga dokument att ta ställning till avseende en förändring (Wadstorp Tullhage intervju, 2015).  

6.3 Ägandeförhållanden 

Kommunen äger endast en del av marken i Kungens kurva (Sundström intervju, 2015). I området 

finns flera olika fastighetsägare med olika intressen och idéer om hur området ska utvecklas 

(Sundström intervju, 2015). Inom det studerade området är Huddinge kommun en av fem aktörer. 

Detta komplicerar situationen eftersom kommunen inte har rådighet över att utveckla området som 

den vill utan måste kompromissa med fastighetsägarna. Detta begränsar ytterligare vilka förslag som 

kan komma att bli genomförbara eftersom hänsyn måste tas till fastighetsägarnas och handelns 

intressen om förslagen ska bli realistiska.  

7. Analys  

7.1 Beskrivning av området 

Området som studeras ligger i den nordöstra delen av Kungens kurva. 

Här finns kommersiella lokaler med tydliga fram- och baksidor med 

stora parkeringar framför. Miljön är storskalig och den som går i 

området saknar visuella landmärken som hjälper till att lokalisera var 

man befinner sig. Istället utgör verksamheterna landmärken (Carlberg, 

2010, 74). Det är svårt för gångtrafikanter att hitta i området vilket kan 

bero på nivåskillnaderna och bristen på överblickbarhet. Det är dåligt 

vägvisat och endast på få ställen finns informationstavlor. Miljön är 

fattig och all utsmyckning i området är anpassad efter bilisternas skala (Tullhage Wadstorp, intervju, 

2015).  

 

 

 

Figur 3 Kungens kurvas 
handelsområde (karta skapad 
på underlag från Solen Pro 6.3) 
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Figur 4 Kungens kurva i en områdeskontext (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 

7.2 Mål i översiktsplanen 

Enligt Huddinge kommuns översiktsplan som antogs i juni 2014 ska drivkraften för utvecklingen i 

Kungens kurva vara handeln. Det ska skapas förutsättningar för etablering av verksamheter som 

kompletterar dagens handel så som upplevelser och utbildning men på sikt även kontor och 

bostadsbebyggelse (Huddinge, 2014c,50).  

 

Vidare finns mål om att områdets urbana karaktär ska utvecklas och att en förtätning ska ske. På lång 

sikt är målet att överdäcka motorvägen i väster för att bättre sammanbinda Kungens kurva och 

Skärholmens centrum. I planen finns också en målsättning om att förbättra för gång- och 

cykeltrafikanter i området genom att utveckla nätet inom Kungens kurva skapa bättre kopplingar till 

omkringliggande områden (Huddinge, 2014c,50). 

7.3 Flera fastighetsägare 

I Kungens kurva ägs marken av flera olika fastighetsägare. Kartan nedan visar vilken aktör som äger 

marken inom det studerade området. Det faktum att flera fastighetsägare är inblandade försvårar 

förändringsarbetet eftersom fastighetsägarna har stort inflytande över gestaltningen och kommunen 

inte har rådighet att förändra utifrån sina egna mål och visioner utan måste förhandla med 

fastighetsägarna för att få till förändringar. Exempelvis har IKEA fastigheter valt att inte delta i 

framtagandet av ett gestaltningsprogram för Kungens kurva (Tullhage Wadstorp, intervju, 2015).  
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Figur 5 Fastighetsägare i Kungens kurvas handelsområde, ((karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3)) 

Om en förändring ska komma till stånd på en bit mark som inte kommunen äger måste 

fastighetsägaren godkänna och bekosta förändringen eftersom kommunen inte genomför åtgärder på 

andras mark (Tullhage Wadstorp, intervju 2015). Kommunen kan däremot vid nybyggnation sätta 

press genom exempelvis reglering i exploateringsavtal (Sundström, intervju, 2015).  

7.4 Planerade projekt i området  

Kungens kurva är en dynamisk plats där många förändringar är på gång. Nedan presenteras några av 

de förändringar som kan komma att ha inverkan på utformningen av det studerade området. 

Projekten skulle kunna ha inverkan på utformningen av de studerade platserna.  

7.4.1 Spårväg syd 

Det planeras en utbyggnad av en spårväg, Spårväg syd, med stationsläge i Kungens kurva. Syftet 

med Spårväg syd är att stärka tvärförbindelserna och knyta ihop olika trafikslag (Huddinge, 2014e). I 

bilden nedan visas dragningen av Spårväg syd. 
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Figur 6  Föreslagen dragning Spårväg syd (SL, 2015) 

 

7.4.2 Förbifart Stockholm 

Under 2015 påbörjades byggandet av Förbifart Stockholm, en sexfilig motorväg som kommer att 

passera Kungens kurva utmed den befintliga dragningen av E4:an. I bilden nedan visas dragningen 

av Förbifarten.  
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Figur 7 Dragning av Förbifart Stockholm i Kungens kurva (Huddinge, Trafikverket, 2013) 

Enligt Mikael Eriksson, trafikingenjör på Huddinge kommun och kommunens projektledare för 

Förbifarten kommer vägen inte att påverka Kungens kurva ur ett gångtrafikperspektiv inom området, 

däremot påverkas kopplingen till Skärholmens centrum för fotgängare (Eriksson, intervju, 2015).  

7.4.3 Tangentvägen 

Tangentvägen ska förlängas och utgöra en ny huvudgata inom Kungens kurva i öst-västlig riktning. 

Huvudgatan ska gå mellan Dialoggatan i väster och fram till Smistavägen i öster, där delar av den 

nuvarande Tangentvägen går idag. Tanken är att vägen ska avlasta Ekgårdsvägen under 

byggnationen av Förbifart Stockholm (Huddinge, 2014d). När Tangentvägen byggs möjliggörs att 

SL-trafiken kan flyttas från Modulvägen till ett separat körfält på Tangentvägen som ska bli ett så 

kallat grönblått stråk med trädplanteringar, vattenstråk och en stadslik karaktär (Roupe, intervju 

2015). 

 

Figur 8 Tangentvägens planerade dragning (Huddinge, 2014) 
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8. Inventering utifrån kriterier för gångvänlighet  

8.1 Konnektivitet 

Kopplingarna i gångnätet har inventerats och det befintliga gångnätet presenteras på bilden nedan. I 

bilden markeras även var kopplingar saknas samt var säkra passager saknas. Analysen har gjorts 

genom försökspromenader längs gångbanorna (metodbeskrivning se kap. Metod).  

 

 

Figur 9 Inventering av gångnät Kungens kurva (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 

Inventeringen har också legat till grund för en analys utifrån TRAST Gångbar stads kriterier där 

nätet graderas utifrån parametrarna i tabellen nedan och presenteras i bilden nedan (Trafikverket & 

SKL, 2013, 13). 
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Tabell Trafikverkets kriterier för konnektivitet  

Trafikflöde 

Ingen gångbana på gata med 

trafik över 500 fordon/dag 

Gångbana på ena sidan på 

gata med trafik över 500 

fordon/dag 

Gångbana båda sidor på 

gatan med trafik över 500 

fordon/dag 

   

 

Bilden nedan visar en inventering av gångnätet i Kungens kurva utifrån kriterierna i TRAST.  

 

Figur 10 Gångnät enligt definitoner i TRAST (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 

 

Observationerna visar att gångnätet i Kungens kurva inte är helt till belåtenhet utifrån ett 

konnektivitetsperspektiv. Nätet är inte finmaskigt och det saknas en del kopplingar. Det skulle dock 

kunna vara ännu sämre då det i nuläget finns en del sammanhängande gångvägar, om än endast på 

ena sidan av vägbanan.  
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8.1.1 Genhet 

För att gångnät ska vara attraktivt bör kopplingarna vara gena. Fotgängare är mycket känsliga för 

avstånd. Medellängden på en resa som helt och hållet görs till fots är 1 km (SKL, 2007, 175). På 

avstånd upp till 1,5 till 2 km är det vanligaste sättet att förflytta sig att gå till fots och även på 

sträckor på mellan 2 och 3 km är andelen gående stor (SKL: 2007, 176). Det är dock möjligt att detta 

inte är applicerbart på ett handelsområde, då människor är mer känsliga för avstånd.  

 

Genhetskvoten är avståndet fågelvägen dividerat med avståndet gångvägen (SKL, 2007, 192). 

Tabellen visar hur graderingen av genhetskvoten har gjorts i Kungens kurvas handelsområde.  

Tabell Trafikverkets definition av genhetskvot 

 Genhetskvot 
 

> 1,5  

1,25-1,5  

1- 1,25  

(SKL, 2007, 192) 

 

Tabellen nedan visar genheten från olika verksamheter till andra verksamheter i Kungens kurva. Se 

bilaga 1 för siffror.  

Tabell Genhetskvot mellan olika verksamheter inom Kungens kurva.  

Från Till Genhetskvot 

IKEA Heron city 
 

IKEA ICA/Dormy 
 

IKEA Ikano 
 

IKEA Elgiganten  
 

ICA Elgiganten  
 

ICA Ikano 
 

Ikano Heron city 
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Det kan konstateras att genheten mellan verksamheter i de flesta fallen är bra. Dock ligger 

verksamheterna relativt långt ifrån varandra vilket är ogynnsamt ur ett fotgängarperspektiv. Skalan i 

Kungens kurva är anpassade efter bilen.  

8.1.2 Barriäreffekt 

I Kungens kurva finns vägar som hindrar framkomligheten för fotgängare. Det hinder som biltrafiken 

utgör för cyklisten eller fotgängaren kallas barriäreffekt. Barriäreffekten påverkas av hur högt 

fordonsflödet är, andelen tung trafik och hastigheten på biltrafiken. Direkta barriäreffekter är 

fördröjning, buller och risk att skadas medan de indirekta effekterna kan vara förändrat socialt 

kontaktmönster och förändrade vanor för hur man förflyttar sig (SKL, 2007, 181).  

 

Förekomsten av barriärer påverkar fotgängarens framkomlighet och därmed också konnektiviteten.  

Tabellen nedan kategoriserar barriäreffekten vid olika fordonsflöden och hastigheter. 

Tabell Barriärstorlek vid olika hastigheter och trafikflöden.  

 

Flöde fordon/h Hastighet Barriärstorlek 

<25 30 Ingen 

<100 30 obetydlig 

<300 

100-500 

50 

30 

 

liten 

300-800 

>500 

50 

30 

 

måttlig 

oberoende 

>800 

70 

50  

 

stor 

(SKL & Trafikverket, 2013, 13). 

Tabellen nedan visar på hur barriärer påverkar olika verksamheter där grön betyder att det är bra och 

röd att det är dåligt. Vissa verksamheter så som lekplatser och skolor bör vara mer trafiksäkra 

eftersom barn vistas där. Trafikverket godkänner större barriäreffekter i exempelvis lokala centrum 

eller busshållplatser. Kungens kurva har denna rapport kategoriserats som ett lokalt centrum.  
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Tabell Barriärens storlek för gående (SKL & Trafikverket, 2013, 13) 

Barriärens storlek 

Gående till 

 

Obetydlig 

 

Liten 

 

Måttlig 

 

Stor 

Större lekplats 

Lågstadieskola 

Närbutik/kiosk 

Busshållplats 

Högstadieskola 

Lokalt centrum 

    

    

    

    

    

    

 

I bilaga 2 finns siffror på trafikflöden från olika punkter i området. Siffrorna är hämtade från 

Trafikverkets mätningar (Trafikverket, 2015). Underlaget avser mätningar från olika år och data från 

den senaste mätningen har använts konsekvent, därefter har siffran räknats upp med 1,5 procent per 

år till nuläget (2015) (Kroon, intervju 2015). På grund av brist på data långt tillbaka kan man inte se 

någon lokal trend för trafikökningar i Kungens kurva och därför har en generell siffra använts 

(Kroon intervju, 2015). 

 

Mätningar utförs ungefär vart femte år och nästa mätning i Kungens kurva genomförs år 2016 

(Kroon intervju, 2015). 

 

Hastigheten är i dagsläget justerad till 40 km/h på Ekgårdsvägen och Dialoggatan, därför är 

barriäreffekten troligtvis något mindre än i resultatet som presenteras. Dock har inte någon mätning 

av den faktiska hastigheten utförts.  

 

Tabellen nedan visar barriäreffekten på olika vägar inom det studerade området. Effekter avser 

möjligheten att ta sig över de olika vägarna.  

Tabell Barriärstorlek olika vägar i Kungens kurva 

Barriär Ekgårdsvägen Modulvägen Dialoggatan 

 fm em fm em fm em 

Busshållplats       

Lokalt centrum       
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8.1.3 Sammanfattande kommentarer konnektivitet 

Analysen av nätet visar att det helt saknas kopplingar på några ställen, exempelvis mellan 

Modulvägen och Tangentvägen. Det går att ta sig fram som gångtrafikant men enligt TRAST:s 

gradering finns det förbättringsmöjligheter att göra på platsen. Denna bild bekräftas när vi tittar på 

genheten i nätet och slutsatsen som kan dras är att det finns behov av så väl ett genare nät som 

kopplingar som gör nätet sammanhängande. Av vägarna i området är det endast Ekgårdsvägen som 

utgör en barriär under eftermiddagarna enligt Trafikverkets definition. Det finns dock anledning att 

ifrågasätta om definitionen är rimlig vilket avhandlas vidare i Diskussionen.  

8.2 Kopplingar till andra transportslag 

Tillgången till busstrafik är god i Kungens kurvas handelsområde, men busshållplatserna är utspridda 

och det saknas vägvisning till de olika hållplatslägena. Bilden visar var busshållplatserna är 

lokaliserade.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 Lokalisering busshållplatser (karta 
skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 
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Tabell Avstånd utifrån genhetskvot till olika busshållplatser.  

IKEA  Ekgårdsvägen 1 
 

IKEA  Ekgårdsvägen 2 
 

IKEA  Modulvägen 1 
 

IKEA  Modulvägen 2 
 

Heron city Dialoggatan 1 
 

Heron city Dialoggatan 2 
 

Heron city Dialoggatan 3 
 

 

 

 

 

 

 

 

8.2.1 Sammanfattande kommentarer kopplingar till andra transportslag 

Vissa hållplatser ligger på ett gent avstånd från de studerade verksamheterna. Dock är passagen till 

hållplatsen på Ekgårdsvägen placerad på ett sätt som gör det besvärligt att ta sig dit. Följden blir att 

många fotgängare genar över vägen vilket inte är bra ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Generellt 

skulle genheten till busshållplatserna kunna förbättras. Det skulle också behöva tydliggöras var 

busshållplatserna är lokaliserade och vad de olika busshållplatserna heter för att förenkla för 

resenärerna. Bättre trafikinformation, bättre vägvisning till hållplatserna, bättre visuell ledning,  

tydliga informationstavlor med hållplatslägen är några exempel på förbättringsområden. Det finns 

några skyltar men informationen är bristfällig.  

8.3 Finmaskighet och varierande markanvändningsmönster 

I ett gångvänligt område finns servicefunktioner på nära avstånd. Du ska kunna promenera till 

mataffären, kaféet, banken, gymmet eller skolan på 10-20 minuter (Southworth, 2005, 250).  

 

Figur 12 Gångväg till 
busshållplats 
Ekgårdsvägen (Lidell, 
2015) 

Figur 13 Vägvisning till 
buss IKEA Ekgårdsvägen 
(Lidell, 2015) 
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Kungens kurva är konstruerat för bilen. Avstånden är anpassade för att rörelse mellan verksamheter 

ska ske med bil (Sundström, intervju 2015). Däremot är inte avstånden så stora att det är omöjligt att 

gå. Olika servicefunktioner finns inom ett behörigt avstånd men kopplingarna för gångtrafikanter är 

utformade på ett sätt som gör att avstånden upplevs större än vad de egentligen är. Detta på grund av 

att platsen är storskalig, det saknas intressanta saker att titta på i området, det är attraktivt att flanera. 

I bilaga 1 finns avstånden mellan de studerade verksamheterna angivna. På avstånd upp till 1,5 till 2 

km är det vanligaste sättet att förflytta sig att gå till fots och även på sträckor på mellan 2 och 3 km är 

andelen gående stor (SKL: 2007, 176). Avstånden i Kungens kurva ligger alltså inom ramen för vad 

en person kan tänkas gå till fots. Alltså finns förutsättningarna för att skapa ett gångvänligare 

Kungens kurva.  

 

 

Figur 14 Fågelavstånd Kungens kurva, för gångavstånd, se bilaga 1 (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 

8.4 Trygghet och trafiksäkerhet 

Denna analys utförs genom att använda STRADA. STRADA (Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition) bygger på data som är sammanförd från sjukvård- och polisrapporter och hanterar 

skador och olyckor inom vägtransportsystemet. Rapporteringen sker från sjukhus och inte från 

vårdcentraler vilket innebär att det finns ett stort mörkertal som har skadats lindrigt (Huddinge, 

2014b, 41).  

 

Nästan alla akutsjukhus rapporterar in olyckor till STRADA och i Stockholmsregionen har 

rapportering skett från Huddinge sjukhus sedan 2003, från Karolinska i Solna sedan 2006 och från 
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Södersjukhuset sedan 2008. För olyckor som inträffar i Huddinge kommun kommer 14 procent av 

rapporterna från ett annat sjukhus än Huddinge. Därför har urvalet av olyckor i rapporter gjorts sedan 

2008 för att täcka in olyckor som där behandlingen har skett på exempelvis SÖS (Huddinge, 2014b, 

42). 

 

8.4.1 Skadegrad 

Polisen och sjukvården benämner skadegraden på olika sätt. Polisen har länge använt begreppen 

lindrig, svår skada och död. Inom sjukvården bedöms det hur allvarlig skadan är utifrån ISS-skalan 

(Injury Severity Score) som graderar skadan mellan 1 och 9, där 1 är lindrig skada och 9 är svår 

skada (Huddinge, 2014b, 42).  

 

Figur 15 Gångolyckor i Kungens kurva 2008-01-01 tom. 2015-05-12 (karta skapad på underlag från STRADA) 

8.4.2 Sammanfattande kommentarer trafiksäkerhet 

Olyckorna som har inträffat inom Kungens kurvas handelsområde med fotgängare inblandade sedan 

1 januari 2008 t.o.m 12 maj 2015 är främst olyckor med motorfordon. De flesta olyckorna har 

resulterat i lindriga personskador, vilket kan förklaras av att de har skett i miljöer där bilarna håller 

låga hastigheter. Värt att notera är att de flesta olyckorna har skett vid eller på parkeringsplatser. 
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Dessa ytor behöver utvecklas om de ska bli tillfredsställande ur ett gångperspektiv. Det behöver till 

exempel tydliggöras var gångtrafikanterna ska ta vägen.  

8.5 Gångnätets funktionella kvalitet 

Efter okulär besiktning av gångabanorna i området kan det konstateras att de flesta befintliga 

gångbanorna är av relativt god kvalitet. På gångbanan utmed Modulvägen i anslutning till ICA:s 

parkering är gångbanans toppskikt slitet och gångpassagerna över korsande vägar är dåligt 

markerade. I övrigt är gångbanan på Modulvägen nybyggd och därmed i bra skick.  

Gångbanan längs med Dialoggatan är också bra om än inte så gen. Gångtunneln genom IKEA:s 

parkeringshus är trafiksäker men ger ett mörkt och skräpigt intryck. Det saknas gångbana på båda 

sidor om vägen på de flesta ställen vilket försvårar framkomligheten och bidrar till sämre funktion. 

Bredden på gångbanorna har inte mätts upp exakt. Istället har bredd och beläggningens kvalitet 

studerats översiktligt med slutsatsen att de befintliga gångbanorna är bra utifrån ett en okulär 

bedömning.  

8.6 Omgivande faktorer 

Southworth menar att gångnätet måste fånga fotgängarens intresse (Southworth 2005, 251).  

Kungens kurva är inte en intressant plats ur ett fotgängarperspektiv. Det finns få områden med 

växtlighet, liten tillgång till vackra vyer, få intressanta byggnader. De stora butiksladorna utgör 

murar av enformighet och det saknas skyltfönster och saker att titta på och uppleva.  

 

 

Figur 16 Låst entré till ICA 

Skalan i området gör att man känner sig väldigt liten i förhållande till omgivningen. Vägarna är 

breda och formatet på skyltar och utsmyckning är anpassade för bilar som färdas i en högre hastighet 

än fotgängarna. I området finns ingen offentlig konst som är anpassad för gångtrafikanter (Tullhage 

Wadstorp, intervju, 2015).  
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Det existerar en del trädplanteringar men helhetintrycket utgörs av stora anonyma platser som är för 

stora för att man ska känna sig trygg. Utanför entén till IKEA finns ett torg och en del bänkar att sitta 

på. Likaså har området utanför IKANO utformats för att bli mer attraktiv. Det har gjorts en ansats till 

utsmyckning men platserna skulle kunna utvecklas för att bli mer trivsamma.  

 

 

 

Ett stort problem i området är de stora parkeringsplatserna i markplan som är platskrävande och 

ointressanta, svåra att korsa för gångtrafikanter och otydliga ur ett trafiksäkerhetsperspektiv.   

 

 

Figur 18 Kungens kurva översikt (Dagens Nyheter, 2014) 

Figur 17 IKEA torg 
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8.7 Orienterbarhet 

År 2006 genomförde SpaceScape, på uppdrag av Huddinge kommun, en space syntax-analys av 

Kungens kurva med avseende på gångtrafik. En Space syntax-analys används för att beräkna den 

rumsliga tillgängligheten i ett område med hjälp av en axialkarta. Axialkartan beskriver systemet 

utifrån ett upplevelseperspektiv och byggs upp av antalet siktlinjer som kan inskrivas i gatusystemet 

(Marcus & Nordström, 2006:7).  

 

För att mäta läsbarheten och orienterbarheten i Kungens kurva har Spacescape tittat på sambandet 

med vad de benämner som globalt respektive lokalt integrationsvärde. Det globala integrationsvärdet 

beskriver hur väl integrerat gatunätet är i förhållande till gatusystemet som helhet medan det lokala 

beskriver den närmaste omgivningen. Det lokala integrationsvärdet beskriver vad en människa som 

rör sig i området uppfattar. En dålig samstämmighet mellan globala och lokala värden, alltså att en 

gata upplevs viktig lokalt, men inte alls är viktig globalt, kan ge en missvisande bild av 

rumstrukturen. Om det är svårt att lokalt få en bild av den globala strukturen har vi svårt att orientera 

oss. Alltså finns ett positivt samband mellan globalt och lokalt intergrationsvärde på platser med hög 

orienterbarhet (Marcus & Nordström, 2006:17). 

8.7.1 Sammanfattande kommentarer orienterbarhet 

I Kungens kurva finns ett svagt samband mellan lokalt välintegrerade stråk och globalt 

välintegrerade stråk. Detta leder till att den som rör sig i området har svårt att orientera sig (Marcus 

& Nordström, 2006:24).  

 

Denna bild bekräftas av observationer som har gjorts på platsen och min egen upplevelse. Det är 

svårt att hitta i området, det saknas visuell ledning i form av exempelvis träd för gångtrafikanterna 

och det är mycket dåligt vägvisat. På grund av höjdskillnader är det svårt att få en överblick. Det 

saknas riktmärken, istället får de olika de kommersiella verksamheterna utgöra dessa (Carlberg, 

2010, 74).  
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9. Fallstudie av specifika platser och förbättringsförslag 

Vid den närmare fallstudien har fyra områden studerats noggrannare. Dessa har valts ut för att de är 

platser där det redan idag rör sig fotgängare eller platser som är planerade för fotgängare.  

Platserna presenteras i bilden nedan. 

 

Figur 19 Studerade platser (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 

I avsnittet nedan kommer de fyra utvalda platserna presenteras och analyseras. Därefter kommer ett 

framtaget förbättringsförslag att presenteras för varje enskild plats. Först redovisas analysen av 

platsen och därefter förbättringsförslaget för den specifika platsen, detta görs i alla fyra fallen.  

9.1 Dialoggatan 

På Dialoggatan har metoden Tracing använts för att kartlägga hur gångtrafikanter gör när de korsar 

vägen. Platsen har observerats vid tre olika tillfällen under tio minuter vardera. Tidpunkterna var 

tisdagen den 21 april kl. 15.34-15.44, lördagen den 25 april kl. 11.50-12.00 och torsdagen den 7 maj 

kl. 15.05-15.15. Vid tidpunkterna rådde olika väderförhållanden och trafikmängden varierade på 

platsen.  
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Resultatet redovisas i bilderna nedan.  

 

(Karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3.) 

9.1.1 Slutsats Dialoggatan 

En betydande del av de som ska ta sig över Dialoggatan använder inte 

övergångsstället utan korsar gatan den genaste vägen till 

busshållplatsen på andra sidan vägen. Detta bekräftas också av spår i 

den gräsbetäckta refugen i mitten av gatan. Passagen är trafikosäker 

och bilarna på gatan håller relativit höga hastigheter trots att det är 

skyltat till 40 km/h. Det kan konstateras att fler använder 

övergångsstället när trafikmängden är högre på lördagen. 

9.1.2 Förändring Dialoggatan 

Ett förbättringsförslag för Dialoggatan har tagits fram. Nedan presenteras förslaget.  

Figur 20 Utnött gräsmatta vid 
Dialoggatan 
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På Dialoggatan avlägsnas två körfält för biltrafik och ersätts med ett nytt 

mittområde där det finns utrymme för gång- och cykeltrafikanter. Ny passage 

för gång och cykeltrafikanter planeras som ligger närmare busshållplatserna än 

det befintliga övergångsstället. I anslutning till gångpassagen placeras 

farthinder i form av ramper med sju procents lutning. Enligt rapporten Bussar 

och gupp - Utgångspunkter, avsikter och fakta som är en överenskommelse 

mellan dåvarande Vägverket och bussbolagen är ramper eller gupp med en 

lutning på mellan 6-8 procent godtagbara för busschaufförerna (Vägverket, 

2009, 12). Längs med gång- och cykelstråket planteras träd för att skapa ett 

trivsammare gaturum, dämpa buller och få ner rummets skala och därmed 

fordonens hastigheter. Närmast cirkulationsplasten anläggs grönområde med 

planteringar. Gatan byggs om inom ramen för befintlig bredd som idag är 16 meter. 

 

 

 

Figur 22 Skiss Dialoggatan 

 

Figur 21 Dialoggatan 
idag (karta skapad på 
underlag från Solen 
Pro 6.3) 
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En skiss på en gatusektion har tagits fram. Totalt är gatan 16 meter bred.  

 

 

Figur 23 Gatusektion i genomskärning Dialoggatan 

 

 

Figur 24 Inspirationsbild Erik Dahlbergsgatan Stockholm (Isaksson, 2014) 
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Figur 25 Inspirationsbild Katarina Bangata Stockholm (Lidell, 2015) 

9.1.3 Behov av vidare utredning av förslaget 

För att kunna bestämma om förslaget är bra eller inte behöver vidare analyser göras. Flödet av 

biltrafik måste analyseras när två körfält begränsas till ett. Hur ska trafiken omledas när 

framkomligheten minskar? Dessutom behöver konsekvenserna analyseras utifrån busstrafikens 

perspektiv. Hur påverkar förslaget framkomligheten för busstrafik? 

 

9.2 Gångtunnel genom IKEA: s parkeringshus  

Det är få personer som använder gångtunneln från IKEA för att fortsätta till Heron city.  

Gångtunneln är mörk och upplevs som trång och omysig. Det saknas utsmyckning och det är inte 

självklart vart den leder eftersom det saknas vägvisning. Däremot är den nästan helt separerad från 

biltrafik och därför bra ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. På vissa ställen måste dock gångtrafikanterna 

korsa körbanan i parkeringshuset, dessa platser är utmärkta med övergångsställen. När man kommer 

ut ur tunneln möts man av en stor parkeringsplats. Det finns en gångväg som leder till Heron city 

men avståndet känns långt och det händer inget intressant i form av konst, spännande byggnader eller 

upplevelser på vägen dit. Platsen är omgiven av vägar med biltrafik som skapar buller och 

trafikosäkerhet.  
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Figur 26 Gångtunnel genom IKEA:s p-hus 

9.2.1 Slutsats gångtunnel genom IKEA:s parkeringshus 

Tunneln behöver fräschas upp för att bli mer attraktiv och för att användas i högre utsträckning än 

idag. Genom att tydligare visa att den finns och var den leder, så kommer fler att lockas använda den.  

9.2.2 Förändring av gångtunnel genom IKEA:s parkeringshus 

För att skapa en trevligare passage genom gångtunnel i Kungens kurva behöver den ljusas upp och 

göras mer inbjudande att passera genom. Pelarna målas i en ljus färg och utsmyckning i form av 

konst och planteringar kantar passagen. Bänkar placeras för att personer med funktionsnedsättning 

ska kunna vila. Platsen får dock inte bli för inbjudande eftersom den ligger i ett parkeringshus och 

det kan vara hälsovådligt att uppehålla sig där på grund av höga partikelnivåer från däck och utsläpp 

från motorfordon. Bilden nedan är en inspirationsbild för förändring av passagen genom 

parkeringshuset.  
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Figur 27 Inspirationsbild förändring av IKEA:s gångtunnel (bild efter underlag från Lidell, 2015) 

 

9.3 Ingången till IKEA - Modulvägen 

Modulvägen har studerats genom trafikanträkning. Bilden nedan visar en bild över den studerade 

platsen på Modulvägen.  

 

Figur 28 Observationsplats Modulvägen (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 
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Vid observationen på Modulvägen som gjordes på eftermiddagen en vardag torsdagen den 7 maj var 

många på väg till IKEA och ICA och få åkte därifrån. Resultatet hade troligtvis blivit det motsatta 

om platsen hade studerats på kvällen då många redan har utfört sina inköp och är på väg hem. I 

diagrammen nedan visas fördelningen av olika trafikslag som rör sig vid observationsplatsen under 

tre olika tidsintervall. Trafikanter räknas som passerar eller korsar övergångsstället. De flesta 

gångtrafikanterna förflyttar sig mellan IKEA torg och IKANO köpcenter medan bilarna i störst 

utsträckning kör från väster mot ICA.  

 

Figur 29 Observation 1 torsdag 7 maj 

 

Figur 30 Observation 2 torsdag 7 maj 

 

Figur 31 Observation 3 torsdag 7 maj 
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9.3.1 Slutsats Ingången till IKEA - Modulvägen 

I antal är det ungefär lika många fotgängare som motorfordon som passerar den observerade platsen. 

Dock har inte hänsyn tagits till om det sitter flera personer i bilarna och det är troligtvis något fler 

personer som passerar med bil än till fots. När trafikmängden är relativt låg kan gångtrafikanter 

passera på ett säkert sätt. Vid observationen kunde konstateras att många sprang över gångpassagen, 

detta är en indikator på att platsen upplevs som otrygg och att man skyndsamt vill passera.  

9.3.2 Förändring ingången till IKEA Modulvägen 

En förändring av Modulvägen som gynnar gångtrafikanter borde komma till stånd. När IKEA bygger 

om inom sin fastighet öppnas möjligheter för en förändring av angöringen så att passagen mellan 

IKEA och IKANO köpcenter blir bilfri. Planen är att bussarna ska flyttas från Modulvägen till 

Tangentvägen (Roupe intervju, 2015) vilket skapar möjligheter för förändring av Modulvägen till en 

gågata eller ett gångfartsområde. Beslutet om utformningen av Modulvägen ligger dock på 

fastighetsägaren IKEA. 

9.4 ICA:s parkeringsplats 

Genom metoden Tracing har rörelsemönstren utanför ICA:s entré observerats. Bilden nedan visar 

hur parkeringen ser ut idag. ICA och Elgiganten ligger nära varandra fågelvägen men gångvägen dit 

tvingar fotgängaren att gå runt hela parkeringsplatsen vilket skapar en koppling som inte alls är gen. 

Parkeringen är en anonym plats och motverkar känslan av rumslighet eftersom den är stor och svår 

att överblicka. På platsen har ett antal olyckor inträffat mellan motorfordon och gångtrafikanter.   

 

Figur 32 Parkering ICA och Elgiganten idag (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 
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Observationer på platsen har utförts vid tre tillfällen för att kartlägga människors rörelsemönster på 

ICA:s parkering. Resultatet redovisas i bilderna nedan. 

 

 

Figur 33 Observation 1 (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 

 

Figur 34 Observation 2 (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 
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Figur 35 Observation 3 (karta skapad på underlag från Solen Pro 6.3) 

9.4.1 Slutsats ICA-parkeringen 

Analyserna visar att personer främst rör sig från eller till entrén från sin parkerade bil. Bilen parkeras 

så nära entrén som möjligt. Vissa hämtar en kundvagn vilka är placerade vid hörnet på ICA-

byggnaden. Några korsar parkeringsplatsen och väljer då den genaste vägen. Det förekommer 

förutom förflyttning inte någon aktivitet på platsen. Personer som vistas där är på väg någonstans, 

därefter sätter de sig i sin bil för att lämna platsen.  

9.4.2 Förändring av ICA:s parkeringsplats 

Enligt arkitekten Jan Gehl finns det ett samband mellan minskad biltrafik och ökat folkliv. Ju längre 

ifrån entrén på en byggnad bilar parkeras, ju mer aktiviteter kan ta plats i området. Långsam trafik 

ger ett större folkliv (Gehl, 1987,79). Därför föreslås bättre förflyttningsmöjligheter för 

gångtrafikanter för att gynna folkliv och få människor att ställa bilen och förflytta sig mellan 

verksamheterna.  

 

ICA och Eligigantens markparkeringar sammanbinds med ett gångstråk kantat av trädplanerteringar. 

Längs med stråket placeras bänkar ut. Åtgärden syftar till att skapa en mer rumslig struktur och öka 

känslan av stadsmässighet samt att göra parkeringsplatsen vackrare. Stråket sammanbinder ICA:s 

och Elgigantens entréer och förtydligar vägen däremellan. Samtidigt breddas vägen mellan 

Modulvägen och Tangentvägen och förses med 2 meter gångbana på båda sidor. Ett antal 

parkeringsplatser avlägsnas till förmån för planteringar. Totalt innebär förslaget en förlust på 100 

parkeringsplatser, men tanken är att personer kan promenera mellan de två kommersiella 

verksamheterna och inte behöva ta bilen för att förflytta sig.   
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  Figur 38 Bristen på  

 

 

 

Figur 39 Skiss ICA och Elgigantens parkeringsplats 

 

 

Figur 40 Liknande lösning i Sickla (Lidell, 2015) 

Figur 36 Parkeringen idag 
(skapad från Solen Pro 
6.3) Figur 37 Elgigantens parkering 

(Lidell, 2015) 
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10. Diskussion 

I detta arbete har en del av Kungens kurva studerats. En heltäckande analys har inte har kommit till 

stånd eftersom omständigheterna har lett till en avgränsning såväl geografisk som tidsmässig. I 

förslagen har liten hänsyn tagits till det faktum att det finns många fastighetsägare med olika 

intressen i området. Trots det är studien som har utförts relevant för att föreslå förbättringar som kan 

öka andelen gående inom Kungens kurva på kort sikt. Metodvalen och förslagen kommer att 

diskuteras vidare nedan.  

10.1 Metod 

Att observera gångtrafikanter genom att spåra människor ger en bild av en trend men det är inte 

säkert att bilden är helt korrekt. Det kan handla om att många människor rör sig på platsen samtidigt 

så att vissa personer missas och inte kommer med i observationen. Tekniken ger dock en generell idé 

om hur flödena ser ut och vilka vägar flest människor använder (Gehl & Svarre, 2013). Min 

erfarenhet är att det var svårt att fånga alla människor på ett korrekt sätt. Metoden hade kunnat 

genomföras på ett mer korrekt och rättvisande sätt om jag hade använt mig av kamera.   

Det kan vara så att gångtrafikanterna rör sig utifrån dagens förutsättningar och att en förändring av 

gaturummet skulle skapa andra rörelsemönster. Det är alltså inte säkert att människors rörelse ger en 

bra indikation på hur de egentligen vill röra sig.  

 

Vad gäller att leta spår så har metoden också begränsningar eftersom den bygger på hur observant 

den som letar efter spår är. Platser där människor förväntas röra sig undersöks eventuellt mer 

noggrant än andra platser och egna föreställningar färgar vilka observationer som görs. Detta kan 

leda till en missvisande helhetsbild även om spåren som observeras finns där.  

Försökspromenader kan också innebära att subjektiva bedömningar görs om observatören 

exempelvis är ouppmärksam eller bär med sig föreställningar som hen vill verifiera. Vid 

försökspromenaderna kan viktiga saker missas och produkten blir en bedömning baserad på en 

upplevelse och bör därför inte betraktas som en sanning. Det hade varit bra om fler personer än jag 

hade genomfört försökspromenaderna och att en gemensam bild sammanvägdes. Detta för att minska 

subjektiviteten i bedömningen.  

 

Vad gäller de mått som jag har använt för att bedöma olika kriterier för gångvänlighet ställer jag mig 

kritisk till Trafikverkets definition av barriär. Enligt definitionen utgör endast Ekgårdsvägen en 

barriär under eftermiddagen. Jag skulle vilja hävda att alla vägar i området utgör barriärer såväl 

fysiskt som mentalt. Eftersom det saknas funktionella gångbanor på båda sidor och vissa passager 
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över är dåligt planerade är min uppfattning att människor drar sig för att promenera i området. 

Istället åks det bil mellan verksamheterna. Detta bekräftas också av Resvaneundersökningen från 

2012 (Huddinge, 2012).  

10.2 Förändringen av Dialoggatan 

Förslaget på Dialoggatan ökar framkomligheten för de oskyddade trafikanterna och en mer 

stadsmässig miljö skapas, något som ligger i linje med Huddinge kommuns översiktsplan som vill 

prioritera gång- och cykeltrafikanter (Huddinge, 2014c, 9) 

Dialoggatan har tidigare fungerat som en genomfartsgata men i och med den föreslagna 

utformningen kan inte biltrafiken öka. Bilarna måste istället åka runt området för att ta sig till de 

olika verksamheterna. Utöver det begränsas framkomligheten för bussar något när utrymmet för 

motortrafik begränsas. Dock finns bussfickorna så bedömningen är att busstrafiken kommer att flyta 

på bra.  

 

Dialoggatan är en kommunal gata och kommunen har därmed rådighet över att utföra förändringar 

(se fastighetsindelning s.15). Dock kan hänsyn behöva tas till den planerade utbyggnaden av Spårväg 

syd. Det kan då vara möjligt att lägga spåren i mitten av Dialoggatan och förlägga gångtrafikanterna 

till sidan om vägen men i så fall har förbättringarna för gångtrafikanter uteblivit.  

10.3 Förändring gångtunnel genom IKEA:s parkering 

Gångtunneln genom IKEA:s parkeringshus ligger på IKEA:s fastighet. Eftersom det finns planer på 

att IKEA ska flytta inom Kungens kurva är det inte troligt att en upprustning av gångtunneln kommer 

att bli aktuell. Kommunen kan sätta press på IKEA i förhandlingar men ytterst är det fastighetsägaren 

som bestämmer över utformningen av platser på sin fastighet. Eventuellt kan inspirationsbilder bidra 

till att IKEA nappar på förslaget om en förändring men eftersom förslaget medför kostnader för 

IKEA kan det betraktas som ganska osannolikt att det kommer genomföras. Dock skulle förslaget 

gynna handeln eftersom kopplingen mellan IKEA och Heron city skulle förbättras och skapa mer 

folkliv och rörelse mellan platserna.  

 

10.4 Förändring ingången till IKEA - Modulvägen 

Det skulle vara bra om IKEA vid en flytt förändrade angöringen så att passagen mellan IKEA och 

IKANO köpcenter blev mer trafiksäker och uppmuntrade till mer gatuliv. Detta skulle skapa trygghet 

för alla barnfamiljer som vistas i området och öka flödet mellan IKANO och IKEA, vilket skulle 

gynna handeln.  
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När Tangentvägen byggs kommer busstrafiken som idag körs på Modulvägen flyttas ut på 

Tangentvägen. Detta öppnar för att Modulvägen skulle kunna göras till en gågata förutsatt att IKEA 

ser förtjänsterna med förslaget.  

10.5 Förändring ICA och Elgigantens parkering 

Förslaget är ytterst rimligt för att öka stadsmässigheten och knyta ihop ICA och Elgiganten, vilket 

ligger i linje med Huddinge kommuns översiktsplan (Huddinge, 2014c). En förhandling måste 

komma till stånd mellan tre fastighetsägare, IKEA, ICA och IKANO. Nackdelen med förslaget är att 

ungefär 100 parkeringsplatser måste avlägsnas, men detta kan motiveras med att personer upplever 

ett mindre behov av att parkera nära när det finns ett tydligt stråk att flanera på i mitten av 

parkeringsplatsen. Det största problemet med förslaget är att två parkeringsplatser för 

funktionshindrade avlägsnas. Dessa skulle dock kunna ersättas av nya platser men något längre bort 

från ingången.   

10.6 Ett mer gångvänligt Kungens kurva? 

Frågan som man måste ställa sig är om de föreslagna åtgärderna kommer att leda till ett mer 

gångvänligt Kungens kurva. Min bedömning är att så är fallet utifrån Gehl (1987) teori om att 

satsningar på fotgängare och bättre förutsättningar att gå leder till ett rikare gatuliv. Mina förslag 

förenklar för gående och gör miljön mer attraktiv och trevlig. Detta kommer troligtvis att innebära att 

fler ställer bilen och väljer att gå mellan verksamheterna i Kungens kurva, men till vilken grad 

andelen skulle öka är svårt att studera.  

10.7 Koppling till målen i översiktsplanen 

Målen i Huddinge kommuns översiktsplan om att skapa mer stadsmässighet skulle enligt min 

uppfattning bidra till att förbättra för handeln i området. Om Kungens kurva planeras om för ökad 

gångvänlighet kan fler verksamheter etableras utan att det uppstår en trafikinfarkt. Ökad rörelse inom 

området skulle kunna bidra till att fler verksamheter besöktes vilket skulle gynna alla aktörerna i 

området.  

De stora tvistefrågorna om vem som ska betala för förändringar skulle kunna lösas genom 

kommunikation och förhandlingar mellan fastighetsägarna. Det är då viktigt att kommunen bistår 

med konkreta visioner och synliggör förtjänsterna med förändringar. Det hade varit intressant att 

undersöka hur ett ökat gatuliv i Kungens kurva skulle kunna bidra till ekonomiska vinster för 

handeln i området. En sådan studie ligger dock utanför ramen för mitt arbete.  
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Det hade också varit intressant att studera hela Kungens kurva ur ett fotgängarperspektiv samt att 

titta noggrannare på kopplingen mellan Kungens kurva och Skärholmen som är väldigt viktig för 

handel eftersom en bättre koppling skulle generera ett stort underlag av potentiella konsumenter som 

är bosatta i närområdet. Även dessa studier ligger utanför ramen för min uppsats.  

11. Slutsats 

Det studerade området i Kungens kurva går att förflytta sig till fots inom enligt de mätbara 

parametrar som har använts, men det finns stora möjligheter till förbättringar. Vad gäller 

konnektiviteten saknas en del viktiga kopplingar och genheten i gångnätet skulle kunna förbättras. 

Vad gäller kopplingar till kollektivtrafiken är dessa bra och gena på sina håll men busshållplatsen på 

Ekgårdsvägen utmärker sig som otillgänglig och det är svårt att få en överblick över bussarnas 

hållplatslägen.  

 

Närheten till handel och service är en av de stora förtjänsterna i Kungens kurva. Tyvärr är området 

planerat för biltrafik vilket har påverkat skalan och gjort att det inte finns så mycket spännande att 

uppleva för gångtrafikanter. Gatorna och byggnaderna är utformade för att vistas med bilens 

hastighet. Rumsligheten borde förbättras och skalan förminskas för att bättre möta fotgängares 

behov. Det skulle kunna satsas på konst och planteringar för att området skulle bli mer intressant för 

människor att gå till fots.  

 

Trafiksäkerheten i området skulle kunna förbättras. Det har skett en del olyckor, främst genom 

kollisioner mellan fotgängare och motorfordon på parkeringsplatserna i området. Detta skulle kunna 

förändras genom avlägsning av parkeringsplatser till förmån för gångstråk genom 

parkeringsplatserna. Den upplevda tryggheten det skapar skulle även få fler att promenera.  

Det är svårt att hitta i Kungens kurva. Orienterbarheten skulle kunna förbättras genom vägvisning 

och visuell ledning i form av träd eller planteringar.  

Generellt är den funktionella kvaliteten på gångnätet i Kungens kurva god. Dock har inte mätningar 

av bredden på gångbanorna utförts, eller undersökning av hur snöröjningen fungerar i området, vilket 

hade varit intressant. På de flesta ställen saknas gångvägar på båda sidor om gatan vilket borde 

åtgärdas.  

 

Det finns goda förutsättningar för att skapa ett mer gångvänligt Kungens kurva.  



46 
 

I arbetet presenteras fyra förslag till åtgärder som är mer eller mindre realistiska. Generellt handlar 

åtgärderna om att på bekostnad av bilarnas framkomlighet eller parkeringsplatser stimulera gatuliv 

genom bättre gångbanor, grönstråk och inslag som ger en mer spännande omgivning. För att en 

förändring av Kungens kurva ska komma till stånd behöver kommunen skapa en tydlig vision om 

hur platsen bör se ut för att fastighetsägarna i området ska ha något att förhålla sig till. Kommunen 

bör peka på de förtjänster som ett ökat folkliv skulle ha för handel och möjligheter till nyetableringar 

i området.  
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Bilaga 1 

Genhetskvot 

Avstånd    m fågelväg  Genhetskvot   

IKEA Heron city 590 490 1,204081633   

IKEA ICA/Dormy 330 250 1,32   

IKEA Ikano 90 70 1,285714286   

IKEA Elgiganten  200 185 1,081081081   

ICA Elgiganten  265 129 2,054263566   

ICA Ikano 275 259 1,061776062   

Ikano Heron city 577 470 1,227659574   

            

Busshållplatser           

IKEA  Ekgårdsvägen 1 138 111 1,243243243   

IKEA  Ekgårdsvägen 2 268 163 1,644171779   

IKEA  Modulvägen 1 62 62 1   

IKEA  Modulvägen 2 118 98 1,204081633   

Heron city Dialoggatan 1 166 120 1,383333333   

Heron city Dialoggatan 2 211 142 1,485915493   

Heron city Dialoggatan 3 243 166 1,463855422   

 

Bilaga 2 

Barriäreffekt 

Mätpunkt Största 

max-

timflöde 

fm 

Största 

max-

timflöde 

em 

Uppräknat 

max-

timflöde 

fm till 

2015 

Uppräknat 

max-

timflöde 

em till 

2015 

Skyltad 

hastighet 

km/h 

Medel-

hastig-

het 

km/h 

Datum då 

trafik-

mätningen 

utfördes 

Ekgårdsvägen 281 1303 312 1446 50  36 18/11-2/12 

2008 

Modulvägen 161 414 - - 30 33 26/1-27/1- 

2015 

Dialoggatan 344 404 365 429 50 46 18/5-31/5 

2011 

 

 

 


