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Sammanfattning 
Dagens svårigheter med att planera för gångtrafiken beror delvis på otydligheter i de 
hjälpmedel som erbjuds. Att planera för ett hållbart samhälle är idag aktuellt och viktigt. I 
detta arbete har såväl nationell och internationell litteratur studerats för att hitta rimliga 
förebilder i planeringen. För att undersöka om rekommendationerna borde vara gällande 
gjordes en observationsstudie, där Strömbron och Västerbron i Stockholm studerades. Det 
finns många rekommendationer gällande nödvändiga bredder på gångbanor och det är inte 
alltid att de uppfylls. Det är viktigt att göra skillnad på rekommendationer och krav. När 
studien gjordes finns inga krav, utan enbart rekommendationer för hur gångbanorna bör 
dimensioneras. Utrymmesbehoven som presenteras i ”Vägar och gators utformning (VGU)” 
är inte särskilt gamla men heller inte uppdaterade. I en äldre version av VGU används olika 
utrymmesklasser för bestämning av hur gångbanan ska användas. Den mest fördelaktiga 
klassen, A, innebär att fotgängaren ska fritt ska kunna välja hastighet utan att behöva 
kompromissa med andra fotgängare. Observationsstudien visar att också dessa inte är 
tillräckliga, utan behöver uppdateras. Andra länder har krav rörande hur breda gångbanorna 
ska vara och detta underlättar planeringen av dem.  

Abstract 
It is difficult to design pedestrian-friendly environments due to the ambiguities of the 
recommendations. It is both modern and important to design a sustainable society. To find 
representative policys, both national and international literature were used in this essay. The 
main purpose of the observation study was to examine if the recommendations is accurate. 
Strömbron and Västerbron, both in Stockholm, Sweden were analyzed. There is a lot of 
recommendations for efficient width on pedestrian lanes. These recommendations are not 
always taken in consideration, and sometimes completely ignored, when designing pedestrian 
areas. A recommendation is not a demand and it is not always clear to what is. In swedish 
litterature there is suggestions for individual space and they are not up to date. Levels of space 
is used for sidewalks to determine its purpose. The most favorable level of space means that 
the pedestrian can choose its walking speed without interacting with other pedestrians. 
According to the observation study the space given today is not enough and should therefore 
be updated. In countries around the world, who already got outspoken demands on the width 
of sidewalks, the planning process is eased, du to the given framwork.  
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Inledning	  

Bakgrund 
Sveriges kommuner och landsting och Trafikverket anser att det idag är högst aktuellt att 
ligga i framkant med en hållbar planering. Med det menas att stads- och trafikplaneringen 
idag ska främja det hållbara resandet (Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket, 
2011). Det har länge planerats för biltrafiken medan de övriga trafikslagen har prioriterats 
bort. Detta har i sin tur resulterat i att de svenska städerna är bilorienterade. De senaste åren 
har det blivit aktuellt att planera för den cyklande staden och dessförinnan kollektivtrafiken. 
Således finns redan goda kunskaper om cykeltrafikanter, dess beteende och behov, något som 
resulterat i att intresset för fotgängarna fallit bort. Gångbanorna är i förhållande till övrig 
trafik väldigt begränsade eftersom de aldrig tidigare efterfrågats.  
 
Det finns tydligt beskrivet i 1 kap, §4 trafikförordningen (1998:1276), vilka som ska betraktas 
som gångtrafikanter, vilket praktiskt taget är alla som rör sig i gånghastighet. Förordningen 
svarar dock inte på frågan vilka som går, hur de beter sig och vilken kvalitet på gångvägarna 
de efterfrågar. Att gå är något som de flesta människor gör dagligen, ändamålen är olika 
vilket bör beaktas i planeringen. Att planera för ett gångvänligt samhälle kräver en förståelse 
för gångtrafikanternas behov och förutsättningar. Dagens trafikplanering bör ta hänsyn till de 
gåendes behov och tilldela denna grupp det utrymme de behöver.  
 
Hur stort utrymme gångtrafikanter behöver beror på flera faktorer. Dessa faktorer är sådana 
som fotgängarflöden, utformning, hinder, miljö etc. Fotgängarna ska inte tvingas göra anspråk 
på cykelbanan utan ska rättvist tilldelas ett väl dimensionerat utrymme. Det finns 
rekommenderade grundvärden för hur breda gångvägar bör vara enligt Boverket men dessa 
svarar heller inte på frågan vad fotgängarna behöver (Boverkets, 2004).  
 
Till skillnad från Sverige har andra länder standardiserade värden för utformning. En studie 
från engelska Institute of Highway & Transportation från 2000 redovisar utrymmesvärden för 
olika grader av service. Den mest fördelaktiga kategorin, A, tilldelar en fotgängare 3,3 m2 
(The Institute of Highway & Transportation UK, 2000).  
 
Sweco, ett stort internationellt teknikkonsultföretag, har insett att oklarheter finns för hur 
planeringen för fotgängare ska gå till och har insett att de behöver belysas. Denna studie 
syftar till att tydliggöra dessa oklarheter och presentera en lösning. 

Syfte 
Litteraturstudien syftar till att klargöra vad myndigheter och institutioner föreslår kring 
utformning av gångbanor, däribland också vilka utrymmesbehov en individ har. Ändamålet 
med observationsstudien är att först utröna vilka som är gångtrafikanter för att senare 
undersöka vilka utrymmesbehov de har och hur de rör sig på gångbanan. Genom dessa studier 
ska sedan förslag på utformning för en god gångväg presenteras. Det är för arbetet viktigt att 
iaktta människors beteende längs gångvägarna för att bedöma vilket avstånd som anses 
bekvämt då fotgängare ska passera varandra. Genom videoupptagning och fotografering ska 
arbetet ge en inblick i hur fotgängarna beter sig på gångbanorna i förhållande till andra 
trafikanter.  
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Metod 
Huvudsakligen är detta arbete en litteraturstudie av såväl svensk som internationell litteratur. 
Litteraturen användes för att sammanfatta rekommendationer och genom dessa hitta ett 
rimligt förhållningssätt till utformningen av gångbanor. En observationsstudie gjordes på två 
platser i Stockholm, Västerbron och Strömbron. Anledningen till att platserna valdes var 
delvis för att de fungerar som ”flaskhalsar”, där fotgängarna inte kan avvika. Gångbanan på 
Västerbron är dessutom smal och heller ingen nivåskillnad finns, vilket såg som intressant att 
studera. Strömbron ligger däremot mer centralt där stora flöden förväntades och är annorlunda 
konstruerad än Västerbron. Platser studerades med videoutrustning i form av ett videotorn. 
Datainsamlingen användes för att undersöka hur stora flöden som passerade en viss punkt på 
respektive bro. Dessa flöden användes för att avgöra om gångbanan har stora eller små flöden 
samt vilken funktion gångbanan har. Observationerna ska ses som ett stickprov för 
morgonens rusningstimmar. Platserna fotograferades för att studera fotgängarnas placering på 
gångbanan och beteenden. Avståndsmarkeringar ritades på gångbanan för att underlätta 
undersökning av fotgängarnas positioner, hur fotgängarna beter sig vid eventuella passager 
samt vilka avstånd som upplevs bekväma när andra fotgängare passerar.  

 
Figur 1. Struktur över arbetet. 

Avgränsning 
Huvudsakligen har litteratur från myndigheter, kommuner och landsting, både nationella och 
internationella präglat litteraturstudien. Då de ses som representativa referenser för planering 
av gångtrafik. Två platser i Stockholm studerades, Västerbron och Strömbron. Resultatet av 
observationsstudien begränsas därför till fotgängarnas beteenden och behov i 
Stockholmsområdet, då beteenden och attityder anses variera mellan städer och landsbygd. 
Dessa platser har valts för att de fungerar som flaskhalsar i gångtrafiken, på grund av att de är 
broar. Studien begränsade sig också till morgonens rusningtimmar, mellan 7:30-10:00 en 
vardag mitt i veckan och ska därför ses som ett stickprov på hur gångtrafiken kan se ut. Att 
studien gjordes under vårens varmare dagar ska tas i beaktning eftersom att fotgängare är 
känsliga för väderförändringar. Det som undersöktes under observationen var utrymmeskrav 
längsmed gångbanorna och därför studeras inte korsningar i detta arbete. Den mänskliga 
faktorn kan bidra till eventuella felaktigheter.   

Litteraturstudie 
• Nationell litteratur 
• Internationell litteratur 
• Dimensioneringsprinciper 

Observationsstudie 
• Utrymmesbehov 
• Flöden 
• Dimensioneringspriciper 

Jämförelse mellan 
litteratur och 
observation 

• Förebilder för 
dimensionering 

Utformningsförslag 
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Litteraturstudie 
Vilka är fotgängarna? 
Det lätta svaret skulle vara alla men riktigt så enkelt är det inte. Att vara gångtrafikant innebär 
många olika saker. I 1 kap, §4 trafikförordningen (1998:1276), anges vilka som ska betraktas 
som gångtrafikanter i lagens mening:  
 

4 § Bestämmelserna om trafik med fordon gäller i tillämpliga delar även den som rider 
och den som leder eller driver kreatur. 
 
Bestämmelserna om gående gäller även den som 
1. åker skidor, rullskidor, skridskor, rullskridskor eller liknande, 
2. för, leder, skjuter eller drar sparkstötting, lekfordon eller liknande fordon, 
3. leder, skjuter eller drar cykel, moped, motorcykel, barnvagn eller rullstol, eller 
4. för ett motordrivet fordon avsett att föras av gående. 
 
Bestämmelserna om gående gäller även den som i gångfart själv för 
1. en rullstol, eller 
2. ett annat eldrivet fordon, utan tramp- eller vevanordning, som är att anse som en 
cykel. Förordning (2010:1100).  

 
Dessa gångtrafikanter måste precis som alla andra trafikanter följa lagen. I 
observationsstudien undersöks vilka som faktiskt går.  

Varför går människor? 
Precis som det finns många typer av gångtrafikanter, finns det också olika anledningar till att 
gå. Att nyttogå är att förflytta sig till och/eller mellan platser, exempelvis gång mellan 
arbetsplatsen och hemmet. Rekreationsgå är att promenera för hälsans- och närheten till 
naturens skull. Denna typ av promenad skall ej förknippas med att gå för motions skull. Att 
flanera innebär att fotgängaren går utan specifika mål, för att begrunda omgivningen, och 
skulle kunna liknas med shoppingpromenader (Trafikverket, 2013).  
 
En undersökning av Statens institut för kommunikationsanalys visar att 26 % av befolkningen 
i Stockholm går till fots (Statens institution för kommunikationsanalys, 2007). Att det är så 
många som går kan bero på närheten till attraktiv detaljhandel och natur. Figur 2 visar vilken 
fördelning av transportsätt invånarna i Stockholm väljer. 
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Figur 2. Fördelning på transportmedel i Stockholm 

Källa: Statens institution för kommunikationsanalys (2007). 

Hur mycket går människor?  
Motion förebygger och motverkar sjukdomar, vilket är en anledning till att planera mera för 
fotgängarna (Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket, 2013). Gångtrafiken bidrar 
inte till några utsläpp eller förhöjda partikelhalter och gångnäten måste utvecklas så att de 
känns bekväma. Det är därför en förutsättning att gångbanorna är säkra, trygga och estetiskt 
tilltalande (Sveriges kommuner och landsting & Trafikverket, 2007). Medianavståndet för 
fotgängarna i Stockholm skiljer sig inte särskilt mycket mellan män och kvinnor och är 2,5 
km (Schantz P et.al, 2006). Enligt en nationell resvaneundersökning är det huvudsakliga 
ändamålet för gång- och cykeltrafik fritidsresor (Trafikanalys, 2013). 

Förutsättningar 
Anledningen till att det idag ska planeras för gångtrafik är för att det är ett transportpolitiskt 
mål. Det transportpolitiska målet syftar till att gångtrafiken ska förbättras (Prop. 2008/09:93). 
Ett gångnät ska vara tillgängligt för alla människor, oavsett rörelsehinder eller handikapp. 
Gångbanorna måste därför vara korrekt utformade för att tillgodose alla människors olika 
behov oavsett gångflöde.  
 
Att verka för en god livsmiljö och god bebyggd miljö är idag viktigt i svensk miljöpolitik. 
Den goda bebyggda miljön kan därför tolkas som att det ska finnas närhet till möjliga 
målpunkter, vilket är fördelaktigt för gång som transportsätt. Fotgängarna kräver mindre 
ytbehov än biltrafik och stör inte omgivningen i form av buller och bör således prioriteras på 
samma sätt som cykeltrafiken gör idag. Ytterligare ett av miljömålen, långsiktig god 
hushållning av resurser syftar till att planeringen idag ska fokusera på ”bygga så nära som 
möjligt” för att minska transportbehovet (Boverket, 2002).  
 
Tillgänglighet innebär att människor ska ha möjlighet att nå önskade mål. Hur de tar sig dit 
och vilket beteende dessa har är däremot högst oklart. De krav som idag ställs på planeringen 
är i vissa fall vaga. Gångstråken ska vara tillräckligt breda och vara fria från hinder. 
Tillgänglighet för alla människor är att det ska finnas ledstråk och trygga passager och ha en 

Kollektivt	  
25%	  

Bil	  
41%	  

Gång	  
26%	  

Cykel	  
5%	  

Annat	  
3%	  

Färdsätt	  i	  Stockholms	  län	  
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tillräcklig bredd (Svenska kommunförbundet, 2003). Vad som är tillräcklig bredd är beroende 
på vem som tolkar den.  
 
Att förändra den fysiska miljön räcker inte för att förändra människors beteenden. Åtgärderna 
måste kombineras med förändringar som stimulerar användandet av hållbara transportsätt. 
Sveriges kommuner måste enas om strategier för att öka de gröna transporterna. I dagens 
trafik- och stadsplanering försöker man se till att samhällsnyttigheterna som service finns i 
nära anslutning till bostäderna, detta gynnar i sin tur gångtrafiken. Man bör också ta hänsyn 
till människors beteenden och attityder gentemot gångtrafiken. Allmänheten bör informeras 
och inkluderas i nya planerna vid utveckling av områden. Det finns inget tydligt recept på hur 
man ska få fler människor att gå, kombinationer av åtgärder anses vara det mest effektiva 
sättet att nå ut till fotgängarna (Boverket, 2002).  
 
Stockholms innerstad är uppbyggt av många exklusiva stråk för fotgängare som blandas med 
trafikerade vägar (Gehl Arcitects, 2005). Precis som variationer av trafikanter finns olika 
typer av gågator. En gågata klassas som den gata där fotgängare inte behöver interagera med 
andra trafikanter, en gåendeprioriterad gata däremot kräver att andra trafikslag tar hänsyn till 
gångtrafikanterna och att de därmed prioriteras, se figur 3a-b. Figur 4a visar en 
trafikbegränsad gata, en vanlig gata i Stockholm där fotgängare hänvisas till trottoar som är 
planskild från biltrafik. Figur 4b visar en trafikerad gata där biltrafiken dominerar till skillnad 
från den gata som visas i figur 3a. Den sista gatutypen är den underjordiska som förekommer 
i tunnelbanesystem, se figur 5. Dessa gator har olika bredder eftersom att de ska tillgodose 
olika behov. Denna faktor måste beaktas vid jämförelser av gatutyper.  
 

  
Figur 3a-b. Gågatan, här Biblioteksgatan i Stockholm och gåendeprioriterad gatan, här Nybrogatan. 
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Figur 4a-b. Trafikbegränsad gata, här Hamngatan i Stockholm och trafikerad gata, här Kungsgatan. 

 

 
Figur 5. Underjordisk gata, här Östermalms tunnelbanestation i Stockholm. 

 
Gåendeprioriterade gator har problem med cykeltrafikanter, som Nybrogatan och Götgatan i 
centrala Stockholm. Respekten mellan trafikslagen är bristfällig och kan bero på att det inte är 
tillräckligt tydligt att fotgängarna prioriteras (Gehl Arcitects, 2005). Enligt Gehl Arcitects är 
lösningen till att få fler människor att gå till fots att skapa vackrare städer, för att locka 
fotgängare.  

Dimensioneringsprinciper 

Nationell dimensionering  
Idag finns inga direkta krav i Sverige för hur breda gångbanorna ska vara, endast 
rekommendationer. Sveriges kommuner och landsting menar att bredden på gångbanorna 
beror på gångbanans funktion och storleken på dess flöden. Tabell 1 visars bredder på 
gångytorna som föreslås av Sveriges kommuner och landsting. För att en god vinterhållning 
ska kunna erbjudas krävs däremot en gatubredd på 2,5 meter (Sveriges kommuner och 
landsting, 2010). 
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Bredd på 
gångyta 

Rekommenderad 
minsta bredd [m] 

Tillåten minsta 
bredd [m] 

Nybyggnation 2,0 1,8 (med vändzoner) 
Bebyggd miljö 1,75 1,2 
Kort 
avsmalning 

1,3 0,9 

Tabell 1. Rekommenderade och tillåtna minsta gatubredder 
Källa: Sveriges kommuner och landsting, (2010).  

 
Lunds kommun har standardiserat genom att bestämma vilka bredder som ska användas för 
gångbanor i Lund, se tabellerna 2-5 (Tekniska förvaltningen, 2007). Bredderna är mindre än 
rekommendationerna i de fall med enkel-/dubbelriktade gångbanor oavsett storlek på flöden. 
Vad det innebär med stort och litet gångflöde är oklart, då det i litteraturen lämnats åt läsaren 
att tolka.  
 

Enkelriktade gång- 
och cykelbanor 

Litet cykelflöde Stort cykelflöde 

Litet gångflöde Gångbana 1,4 m  
(cykelbana 1,6 m) 

Gångbana 1,4 m  
(cykelbana 2,0 m) 

Stort gångflöde Gångbana 1,75 m  
(cykelbana 1,6 m) 

Gångbana 1,75 m  
(cykelbana 2,0 m) 

Tabell 2. Utformningsprinciper enligt Lunds kommun, enkelriktade gång- och cykelbanor. 
Källa: Tekniska förvaltningen, (2007).  

 
Dubbelriktade gång- 
och cykelbanor 

Litet cykelflöde Stort cykelflöde 

Litet gångflöde Gångbana 1,4 m  
(cykelbana 2,0 m) 

Gångbana 1,4 m  
(cykelbana 2,5 m) 

Stort gångflöde Gångbana 1,75 m  
(cykelbana 2,0 m) 

Gångbana 1,75 m  
(cykelbana 2,5 m) 

Tabell 3. Utformningsprinciper enligt Lunds kommun, dubbelriktade gång- och cykelbanor. 
Källa: Tekniska förvaltningen, (2007).  

 
Friliggande gång och 
cykelbanor 

Minsta breddmått Kommentar 

Litet gång- och cykelflöde Gemensam gång- 
och cykelbana 3,0 
meter 

Vid stora gång- och cykelflöden bör 
separata cykelbanor på 1,5 meter 
övervägas 

Stort gång- och cykelflöde Gemensam gång- 
och cykelbana 3,5 
meter 

Vid stora gång- och cykelflöden bör 
separata cykelbanor på 1,0 meter 
övervägas 

Tabell 4. Utformningsprinciper enligt Lunds kommun, friliggande gång- och cykelbanor. 
Källa: Tekniska förvaltningen, (2007).  
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Friliggande gångbanor Minsta breddmått 
Litet flöde 1,8 m 
Stort flöde 2,2 m 

Tabell 5. Utformningsprinciper enligt Lunds kommun, friliggande gångbanor. 
Källa: Tekniska förvaltningen, (2007).  

 
Boverket rekommenderar att gångvägar bör vara minst 2 meter breda eller 1,8 meter med 
vändplaner på jämna avstånd (Boverket, 2011). Dessa råd riktar sig till nybyggnad av 
gångbanor och inte till de redan befintliga.  
 

Utrymmesbehov Bredd [m] Längd [m] 
Gående 0,70  
Gående med barnvagn 0,70 1,70 
Gående med 
ledsagare/ledarhund 

 
1,20 

 

Rullstolburen 0,8 (1,50 för 
att kunna 
vända) 

1,4 

Tabell 6. Utrymmesbehov för olika fotgängare. 
Källa: Trafikverket B, (2012).  

 
I tabell 6 illustreras utrymmesbehovet för olika typer av trafikanter. Det kan utläsas att ytan 
som behövs för en barnvagn är 1,2 m2. Tabellen visar dock inte hur dimensionering ska ske 
för att tillgodose gångbanor där människor kan passera varandra, utan bara vad en av dessa 
kategorier kräver för utrymme (Trafikverket B, 2012). Eftersom planeringen för fotgängare 
varierar mellan städerna, varierar också synsätten på gångtrafikanter. Sveriges kommuner och 
landsting rekommenderar vid nybyggnation 2,0 meter breda gångbanor, se tabell 1. 
Tillsammans med mått från tabell 6 kan två gående (med/utan barnvagn) alternativt en gående 
och en rullstolsburen trafikera en 2,0 meter bred gångbana. Det finns gott om utrymme på 
denna hypotetiska gångbana, fotgängarna kan fritt välja hastighet och fotgängarna behöver 
inte väja för varandra.  
 
Lunds kommun planerar vid stora gångflöden, 1,75 meter breda gångbanor, tabell 2-3. Det 
finns på dessa gångbanor utrymme för två gående (med/utan barnvagn) alternativt en gående 
och en rullstolsburen. Mellan dessa trafikanter finns avståndet 0,25 meter, vilket enligt tabell 
7 är inte tillräckligt. Avståndet mellan en rullstolsburen och en gående ska vara 0,5 meter.   
 
I Vägar och gators utformning (VGU) från 2004, delas trafikanterna in i olika kategorier som 
ska fungera som mått på hur väl dimensionerade vägar är för att tillgodose tillgänglighet och 
komfort. Den mest fördelaktiga utrymmesklassen A, syftar till att alla trafikanter har ett eget 
körfält utan att behöva anpassa sig till andra trafikanter. För gångtrafiken innebär det ett eget, 
tryggt och säkert gångfält. Den andra klassen, utrymmesklass B, innebär viss anpassning 
mellan gång- och cykeltrafikanter. Den sista klassen, utrymmesklass C, riktar sig inte till 
gångtrafikanter utan till biltrafik (Vägverket, 2004). Planering utifrån utrymmesklasser hänger 
ihop med vad Sveriges kommuner och landsting menar att gångbanors bredd delvis beror på 
gångbanornas funktioner.  
 
Avståndet mellan gångtrafikanter och hinder ska enligt VGU vara minst 0,2 meter (ibid.). I 
tabell 7 visas avstånden som ska användas vid dimensionering beroende på vilken typ av 
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trafikant som ska använda gångbanan. Det är viktigt att den extra bredden tas med i 
utformningen för bekvämligheten. 
 
 

 
Trafikanter 

Sidomått [m] 
Utrymmesklass A Utrymmesklass B 

Gående 0,25 0,10 
Cyklist, rullstol 0,40 0,30 
Gående - gående 0,25 0,10 
Rullstol – 
gående/cyklist 

 
0,50 

 
0,20 

Gående - cyklist 0,50 0,20 
Tabell 7. Extra avstånd för hinder på gångbanor 

Källa: Vägverket, (2004).  
 
Om gång- och cykelbanan är friliggande längs en väg med måttliga flöden bör den vara totalt 
4,25 meter bred, varav gångbanans bredd är 2 meter. I VGU anges det också att bredden bör 
vara 2,5-3 meter för gång- och cykelbanor med måttliga flöden på landsbygd (Trafikverket A, 
2012). 
 
Göteborgs stad har låtit göra ett planeringsunderlag med syfte att underlätta planeringen för 
bland annat gångtrafik. Studier har gjorts på olika platser med fokus på flöden och 
gatubredder, se tabell 8 (Göteborgs stad, 2012). Resultatet av den studien blev att de insåg att 
vissa gator har fler fotgängare än bilar trots att bilkörfälten är bredare. Med denna vetskap kan 
Göteborgs stad idag använda denna strategi också i framtiden, det vill säga jämföra eventuella 
flöden med sin studie. 
 

Gator i Göteborg Flöde [i ett 
snitt/h] 

Bredd [m] 

Norra hamngatan Körbana 500 6 
Trottoar & cykelbana 200-300 6 

Andra långgatan Körbana 500 3 
Trottoar & cykelbana 200 8 

Linnégatan Körbana 900 12 
Trottoar & cykelbana 1200-1300 18 

Kungsgatan Körbana 600 15 
Trottoar & cykelbana 600 10 

Tabell 8. Ungefärliga värden för olika gator i Göteborg. 
Källa: Göteborgs stad, (2012). 

 
Malmö stad har också ett planeringsunderlag där de också ger rekommendationer på 
utformning, bredare gator än vad Lund rekommenderar. På grund av den policy de har 
gentemot tillgängligheten för fotgängare rekommenderar de att gångbanorna minst ska vara 
2,0 meter. De tillåter dock gångbanor på minst 1,5 meter om det på jämna avstånd finns 
vändzoner med bredden 2,0 meter. Vid kombinerade gång- och cykelbanor accepteras minsta 
bredden 3,0 meter (Malmö stad, 2013). 
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Internationell dimensionering 
Den norska motsvarigheten till svenska Trafikverket, Statens vegvesen, har breddkrav på 
trottoarer. För en vanlig trottoar där det finns möjlighet att möblera gaturummet ska trottoaren 
vara minst 2,5 meter bred men rekommenderas vara 3,5 meter. Vid stora gångflöden eller 
med många verksamheter rekommenderas bredden 4-10 meter (Statens vegvesen, 2013), 
vilket är betydligt mer än den svenska rekommendationen.  
 
Den brittiska Level of service liknar den svenska indelningen i utrymmesbehov, trots att det 
presenteras i form av yta, se tabell 9. Den mest fördelaktiga services är level A vilken innebär 
att fotgängaren fritt kan välja hastighet och har inga problem att passera andra gående, som 
utrymmesklass A. Det brittiska Institution of highways & transportation uppger att denna typ 
av service inte alltid kan erbjudas, exempelvis under rusningstimmarna. Level B och C skulle 
kunna vara shoppinggator där C skulle kunna vara extremfallet, exempelvis julhandel. Level 
D skulle kunna vara i kollektivtrafiken under rusning eller vid evenemang. Level F som är 
den sämsta av kategorierna har en stor begränsning av valmöjligheter och skulle kunna liknas 
vid köer. Metoden avser egentligen gångbanor utan interaktion med andra trafikslag men kan 
ses som användbar för komfortutveckling av vanliga gångbanor (The Institution of Highways 
& Transportation UK, 2000).  
 

Level of service Ytbehov [m2/person] Flöde [i ett snitt/minut] 
A >3,3 <7 
B 2,3 - 3,3 7 - 10 
C 1,4 – 2,3 10 - 15 
D 0,9 – 1,4 15 – 20 
E 0,5 – 0,9 20 – 25 
F <0,5 >25 

Tabell 9. Level of service och dess ytbehov och flöden. 
Källa: The Institution of Highways & Transportation UK, (2000). 

 
Det brittiska transportdepartementet tycker att en bredd på 1,5 meter lämpar sig för 
gångbanorna på separerade gång- och cykelvägar med låga flöden. När gång- och 
cykeltrafikanter ska dela på samma yta, utan separering, anser de att en vidd på 3 meter 
effektiv vidd är nödvändig. Med ”effektiv vidd” menar de den faktiska vidden för 
trafikanterna att röra sig på utan att störas av övrig trafik och möblering på banorna. Om 
nivåskillnad finns mellan gång- och cykelbanorna ska gångbanorna vara 2 meter breda 
(Department of Transport UK, 2012). Se tabell 10 för sammanfattning av gångbanevidder.  
 

Typ av bana Egenskaper Minsta bredd 
Utan 
separering 

Delar på samma 
bana 

3 meter 
(effektiv) 

Med 
separering 

Separerade med 
”vit linje” 

1,5 meter 

Gångbanor på 
båda sidor utav 
en väg. 

2,0 meter 

Tabell 10. Dimensioneringsprinciper. 
Källa: Department of transport UK, (2012). 
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Det amerikanska transportdepartementet menar däremot att den effektiva vidden inte är 
densamma som designvidden. Designvidd är den totala bredden på gatan inklusive möblerade 
zoner, medan den effektiva vidden är den vidden fotgängare faktiskt nyttjar, se figur 6. Det 
menar att de flesta rekommendationerna som finns är på ca 1,5 meter, men att det lämpar sig i 
bostadsområden och inte för stora flöden. De uppmanar därför till bredare trottoarer. 
Departementet hävdar att den yta som nyttjas av fotgängarna inte är hela designytan utan att 
fotgängarna bara använder den mittersta delen. Om gångbanan är drygt 3 m bred används lite 
mer än hälften (Department of Transport U.S, 1999). Trots detta föreslår en amerikansk 
samarbetsorganisation mellan transportkontoren 3,3 meter breda gångbanor för att kunna 
tillgodose allas behov (American association of state highway and transportation, 2001).  
 

 
Figur 6. Designvidden av en gatusektion. 

Källa: Department of transport, (1999). 
 

Enligt Reid Ewing, författare till en manual för Floridas transportdepartement, har det i 
Florida antagits en standardbredd på 1,5 m. Ewing hävdar att bredderna på trottoarer ska 
variera mellan 3 m, 5 m eller 6m med avseende på storlek flöden. Tabell 11 nedan visar olika 
bredder som förespråkas av olika personer i Ewings rapport (Ewing, 2013). 
 

Rekommenderade bredder på 
gångbana från olika källor 
Min 3,7 m/ Max 6,1 m  

Min 2,4-2,7 m/ Max 3,7 m 

3,7-4,6 m 

Min 4,6 m/ Max 9,1 m 

4,6-6,1 m 

3,7 m 
Tabell 11. Förslag på bredder enligt olika personer. 

Källa: Ewing R, (2013)   
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Observationsstudie 
Västerbron 
Gångbanan på Västerbron i Stockholm är drygt 1,0 meter bred och ingen nivåskillnad finns 
mellan gång- och cykelbana. Figurerna 7a-b samt 8 visar fotgängare som passerar andra 
fotgängare utanför gångbanan. Observationerna har valts att göras under morgonens 
rusningstimmar, mellan 7:30-10:00 en vardag mitt i veckan. Anledningen till att Västerbron 
valdes var delvis för att den är en viktig länk som anknyter viktiga platser med varandra för 
Stockholmarna och för att Västerbron kan uppfattas som en flaskhals. Gångbanorna är 
dubbelriktade vilket däremot cykelbanorna inte är.  

 

 
Figur 7a-b. Gångtrafikanter på Västerbron. 

 

 
Figur 8. Fotgängare passerar barnvagn. 

 
Höger gångbana är det fält som från Hornstull är på höger sida av Västerbron detsamma 
gäller för vänster gångbana. Mellan 7:30-8:30 går totalt 135 fotgängare i det högra gångfältet 
på Västerbron från Hornstull och 87 fotgängare i det vänstra gångfältet. Antalet fotgängare 
mellan 8:00-9:00 är 129 respektive 85. Fördelningen av fotgängare finns i figur 9. Antalet 
cykeltrafikanter är nästan dubbelt så många.  Observationsstudien visar att fotgängarna i 
likhet med cykeltrafikanterna kommer i kolonner, det vill säga i grupp. 
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Figur 9. Antal fotgängare på Västerbron 7:30-10:00. 

 
På samma sätt som cykeltrafikanterna emellanåt gör anspråk på gångbanan använder också 
fotgängarna cykelbanan. Anledningen till att gångtrafikanterna använder cykelbanan är för att 
de ska kunna passera varandra. Det 1,0 meter breda gångfältet räcker inte för att två för 
varandra okända personer ska kunna passera varandra inom fältet. Gångbanan är tillräcklig 
för en fotgängare alternativt två personer som går nära varandra. När två personer går nära 
varandra kan en av fotgängarna tvingas gå nära broräcket och har därmed inte fått välja 
placering längs gångfältet.  

 

   
Figur 10a-b. Gångtrafikanter på Västerbron. 

 
I figur 10a visas tydligt att den ensamma fotgängaren inte behöver kompromissa om 
utrymmet och kan därför fritt välja hastighet. Flera fotgängare visade sig välja att placera sig 
närmare mitten av gångbanan, på tryggt avstånd till broräcke och skiljelinjen mellan gång- 
och cykelfält. I figur 10b visas samma fotgängare som i figur 10a men denna gång vid ett 
möte. Fotgängaren har förflyttat sig närmare broräcket, 0,3 meter närmare och vrider sig lätt 
för att den andra fotgängaren ska kunna passera. Den mötande fotgängaren går i sin tur på 
skiljelinjen för att kunna passera. De håller sig fortfarande på gångbanan men bekvämligheten 
har möjligen minskat. 
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Figur 11a-c. Ytterligare gångtrafikanter på Västerbron. 

 
Fotgängaren från figur 11a, är på väg att gå om fotgängaren framför och måste senare väja för 
en annan fotgängare, se figur 11b. Denna fotgängaren får göra en förflyttning och vrider sig 
lätt, vilket lämnar 0,2 meter mellan fotgängarna. Den mötande fotgängaren rör sig in på 
cykelbanan för att få ett bekvämt avstånd mellan sig och den andra fotgängaren samtidigt som 
cykeltrafikanter passerar i cykelbanan. I figur 11c är fallet annorlunda, avståndet är större 
mellan fotgängarna och ingen vrider sig. Den ena fotgängaren går bekvämt i mitten på 
gångbanan och väljer att inte väja för den mötande gångtrafikanten. Det resulterar i den 
mötande fotgängaren tvingas passera utanför gångbanan och i cykelbanan, mellan dessa är ett 
utrymme på 0,3 meter.   
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Strömbron 
Gångfältet på Strömbron är till skillnad från Västerbron bredare, 2,4 meter bred. Gångfältet är 
nivåskilt från övriga trafikanter vilket gör att färre gångtrafikanter utnyttjar cykelfältet. 
Cykelbanorna är enkelriktade och gångbanorna dubbelriktade. Observationsstudien visade att 
dessa fotgängare anpassar sig till varandra istället för att ta mer utrymme i anspråk. Figur 13a-
b visar hur två fotgängare med barnvagnar möts av en större grupp människor och ingen 
person avviker från gångbanan. I likhet med Västerbron verkar fotgängare komma i kolonner. 
 

  
Figur 12a-b. Fotgängare med barnvagn passeras av flertalet fotgängare på Strömbron. 

 

  
Figur 13a-b. Fotgängare på Strömbron. 

 
Som figur 13a-b visar kan fotgängare obehindrat gå tre i rad men ändå fritt välja hastighet. 
Höger gångbana är det fält som från Kungliga slottet är på höger sida av Strömbron detsamma 
gäller för vänster gångbana. Mellan 7:30-8:30 går totalt 541 fotgängare i det högra gångfältet 
på Strömbron i riktning mot Kungsträdgården och 153 fotgängare i det vänstra gångfältet. 
Antalet fotgängare mellan 8:00-9:00 är 627 respektive 312. Fördelningen av fotgängare 
redovisas i figur 14. Det är betydligt fler fotgängare än på Västerbron under samma tid. 
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Figur 14. Antal fotgängare på Strömbron 7:30-10:00. 

 
En fotgängare väljer att placera sig 0,6 meter från broräcket, det vill säga närmare mitten av 
gångbanan, figur 15a. Två andra fotgängare som går tillsammans har 0,4 meter mellan 
varandra och tar tillsammans upp en bredd på 1,4 meter, figur 15b. Vilket lämnar ett utrymme 
på 1,0 meter till trottoarkant. 
 

  
Figur 15a-b. Ytterligare fotgängare på Strömbron. 

 
I figur 16a visas två fotgängare med barnvagn som nyttjar 1,6 meter av gångbanan. Senare när 
dessa två fotgängare passeras av en mötande gående har de förflyttat sig drygt 0,1 meter och 
kan lätt passeras, figur 16b. Mellan passerande fotgängare och fotgängaren närmast med 
barnvagn är utrymmet drygt 0,1 meter. För den passerande är det 0,1 meter kvar till 
trottoarkant. 
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Figur 16a-b. Fotgängare med barnvagnar. 

 

  
Figur 17a-b. Fotgängare som passerar varandra på Strömbron. 

 
Fotgängarna gående i riktning mot Kungsträdgården har nyttjar en bredd på 0,8 meter, figur 
17a. Samma fotgängare har senare förflyttat sig drygt 0,2 meter närmare broräcket och har ett 
avstånd på drygt 0,2 meter till passerande fotgängare, figur 17b. Passerande fotgängare har 
0,6 meter till trottoarkant.  
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Diskussion 
Västerbron 
 

 
Figur 18. Busshållplats samt övergångställen vid Västerbron, (Google Maps™). 

 
På Västerbron är gångbanorna dubbelriktade, vilket gör att möten mellan gångtrafikanter är 
oundvikliga. Enligt de utrymmesbehov som visas i tabell 6, får knappt två fotgängare plats, 
särskilt inte om ytterligare sidomått enligt tabell 7 adderas. Gångfältet skulle därför egentligen 
vara avsett för ensamma fotgängare i en riktning. Om så var fallet skulle fotgängare inte göra 
intrång i cykelfältet och därför inte utsätta sig själv och andra för fara.  
 
Sveriges kommuner och landsting menar att gångbanorna ska utformas enligt flöde och 
funktion. Den funktion gångbanan har, då den förbinder två viktiga platser i Stockholm kan 
den ses som ett pendlingsstråk. Då flödet på Västerbron var tämligen litet är det viktigt att ta 
hänsyn till omgivningen i planeringen. Enligt observationsstudien tenderar såväl 
gångtrafikanter som cyklande komma i grupper. I figur 18 visas övergångställen och 
busshållplatser vilket kan vara en orsak till kolonnbildningen. Längre bort ligger Hornstull 
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som är en knutpunkt för kollektivtrafiken. I och med denna gruppbildning blir den smala 
gångbanan ett problem för såväl fotgängare och cyklister. Fotgängarna passerar varandra i 
cykelbanan vilket gör att cyklister som håller högre hastighet behöver väja för varandra och 
för fotgängare. Det ställer säkerheten på sin spets. Fotgängarna är till synes orädda och kliver 
ut i cykelbanan utan tänka ett steg längre. Cyklisterna håller högre hastigheter och kan därför 
orsaka fler olyckor som inte skulle skett om fotgängarna kunde hålla sig inom sitt gångfält. 
Sveriges kommuner och landsting tycker att gångbanornas bredd ska baseras på gångbanans 
funktion och flöde. Gällande Västerbron är det förståeligt om gångbanan är anpassad till de 
låga flödena, det man inte tyckts räkna med är att fotgängare kommer i grupper. Att 
fotgängarna ofta kommer i kolonner orsakar utrymmesproblem, då människor kommer att 
behöva passera varandra.  
 
Studien visade tydligt att majoriteten av ensamma fotgängare väljer att gå nära mitten av fältet 
och inte behöver kompromissa om sitt privata utrymme, se figur 10a. Varför de väljer att 
placera sig i mitten kan vara en fråga om bekvämlighet och trygghet. Västerbron är tämligen 
hög och att gå för nära broräcket kan uppfattas som obehagligt. Det i sin tur ställer till 
problem vid passager. Detta gör att fotgängare som går i samma riktning behöver gå ut i 
cykelbanan. Gångbanan på Västerbron är onekligen lämplig för ensamma fotgängare men inte 
för två personer i bredd. 
 
Något som upptäcktes under observationsstudien var att många fotgängare motionerar på 
Västerbron. I och med att motionärerna rör sig betydligt snabbare än en vanlig fotgängare 
hinner dessa passera fler fotgängare på sin väg över bron. Antalet som motionerar är inte en 
majoritet utav alla fotgängare. Det är möjligen fler som motionerar andra tider och inte under 
rusningstimmarna, detta har inte undersökts i denna studie.  
 
Sveriges kommuner och landsting rekommenderar vid befintlig bebyggelse 1,75 meter breda 
gångbanor men tillåter minst 1,2 meter, tabell 1. Vid en kort avsmalning rekommenderas 1,3 
meter men tillåts vara minst 0,9 meter. I VGU från 2012 rekommenderas 2,0 meter breda 
banor vid måttliga flöden, där ingen definition finns för vad måttliga flöden innebär. Malmö 
har som policy att ordna 2,0 meter breda och på kortare avstånd tillåts 1,5 meter. Västerbron 
uppfyller i detta fall inte en enda rekommendation eller krav i dagsläget. Västerbron uppfyller 
heller inte några internationella utformningsprinciper. I Florida skriver Ewing att det finns en 
standard på 1,5 meter och i hans publikation finns flera rekommendationer från flera personer 
där den minsta är 2,4 meter. Det amerikanska transportkontoret rekommenderar vid 
separering mellan cykel- och gångfält med vit linje en bredd på 1,5 meter. Gångfältet är i 
dagsläget inte tillräckligt brett för att en gående med ledsagare/ledarhund ska kunna gå över 
Västerbron.  
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Strömbron 
 

 
Figur 19. Signalreglerade övergångställen vid Strömbron, (Google Maps™). 

 
Fotgängarnas beteenden på Strömbron skiljer sig något från fotgängarna på Västerbron. 
Fotgängarna är betydligt fler på Strömbron, i likhet med fotgängarna på Västerbron rör de sig 
i kolonner. Av samma anledning som för Västerbron finns signalreglerade övergångställen i 
närheten av bron, figur 19. Brons närhet till det Kungliga slottet, en turistattraktion, kan bidra 
till att många fotgängare kommer i grupper. Bron ligger för övrigt centralt och även det kan 
vara orsaken till större fotgängarflöden än i fallet med Västerbron.  
 
Enligt observationsstudien är den dubbelriktade gångbanan fullt fungerande och ingen 
fotgängare gick i cykelfältet. Det kan bero på att den är tillräckligt bred för att tre människor 
ska kunna gå i bredd samt att det finns en nivåskillnad mellan gång- och cykelbana. 
Gångbanan är mer än dubbelt så bred som Västerbron och är placerad mer centralt. Ett större 
flöde är därför väntat och funktionen skulle kunna vara mer av ett promenadstråk.   
 
En punkt som skiljer Strömbron från Västerbron är att fotgängarna nödvändigtvis inte väljer 
att placera sig i mitten av gångbanan utan placeringen varierar. Det beror möjligen på att 
fotgängarna inte behöver välja placering utan att det faller sig naturligt. Strömbron är inte lika 
hög och är avsevärt mycket kortare än Västerbron vilket kan vara en orsak till att den inte 
känns lika obehaglig.  
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Strömbron uppfyller de krav som VGU och Sveriges kommuner och landsting ställer på 
bredder på gångbanor i tätorter, en bredd på 2,0 meter vid nybyggnation. Strömbron uppfyller 
dessutom det minsta krav som Untermann rekommenderar i Ewings publikation, 2,4 meter. 

Utrymmesbehov 
En fotgängare med barnvagn har enligt VGU från 2012 ett utrymmesbehov på 0,7 meter i 
bredd, tabell 6. Under observationen visade det sig vara annorlunda. Idag finns bredare 
barnvagnar än tidigare och en fotgängare med en så kallad tvillingvagn behöver en bredd på 
0,75-0,8 meter, figur 20a. Vad gäller enskilda fotgängare anger VGU att breddbehovet för en 
gående är 0,7 meter. En person med väska, påsar, resväska eller en kombination mellan dessa 
tar upp mer plats. Figur 20b visar en fotgängare med en handväska som behöver 0,8-0,9 
meter. Om fotgängaren skulle ha både handväska och påse behöver denne en bredd på 0,9-1,0 
meter, figur 20c. En fotgängare med handväska och resväska kan behöva aningen mindre 
utrymme än fotgängaren i figur 20d eftersom att resväskor dras bakom den gående. Ändå 
behöver den gående 0,8-0,9 meter i bredd. Det är också mer än den rekommenderade bredden 
på 0,7 meter.   
 

      
Figur 20a-d. Utrymmesbehov för olika typer av fotgängare. 

 
En gående med ledsagare, figur 21a behöver inte den dubbla bredden för två gående. VGU 
rekommenderar en bredd på 1,2 meter medan observationen redovisar ett behov 1,2-1,3 
meter. En person med paraply rekommenderas en bredd på 0,7 meter medan observationen 
visar ett behov på 1,0-1,1 meter, figur 21b.  
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Figur 21 a-b. Ytterligare utrymmesbehov för olika typer av fotgängare. 

 
En äldre fotgängare betraktas av VGU som en vanlig gående. En rörelsehindrad fotgängare 
kan behöva mer utrymme än 0,7 meter. Observationen visar att denna grupp har ett 
breddbehov på 1,0-1,1 meter, figur 22a. Rekommendationen för en rullstolsburen person är 
0,8 meter, 1,5 meter för att kunna vända. En rullstol har bredden 0,7-0,8 meter, vilket 
stämmer med rekommendationen i VGU, figur 22b. Däremot är det viktigt att komma ihåg att 
en rullstolsburen måste ges möjligheten att vända på gångbanan, vilket inte går om gångbanan 
är smalare än 1,5 meter.  
 

   
Figur 22a-b. Utrymmesbehov för funktionshindrade.  
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Slutsats 
Lösningen ligger förmodligen inte enbart i bredare eller nivåskilda banor utan genom en 
kombination av dessa två. Det krävs att gångtrafik erkänns som ett miljövänligt trafikslag hos 
kommuner och myndigheter så att dessa i sin tur tar ställning i hur de vill att utformningen av 
gångvägar ska ske.  
 
Gällande bredd på gångbanor bör dessa utökas så att minst två personer kan gå i bredd, 
människor ska kunna möta varandra på ett bekvämt avstånd. Sveriges kommuner och 
landsting har rätt i att planeringen av gångbanor borde utgå från vilken funktion den ska ha. 
Däremot borde man inte enbart utgå från flöden utan också från omgivning. Flödena kan 
variera på både kort och lång sikt. Att fixera flöden och dimensionera utifrån dessa kan vara 
riskabelt på grund av variationer och trender. Därför ska flödena i observationsstudien ses 
med kritiska ögon, då syftet är att uppmärksamma eventuella problem med utformningen av 
gångbanor.  
 
När signalreglerade övergångställen samt kollektivtrafik finns i närheten till gångbanor ger 
det upphov till de kolonner av gångtrafikanter som visat sig i observationsstudien. Det torde 
vara fördelaktigt att uppmärksamma detta i planeringen av gångbanor.  
 
Vad gäller utrymmesklasser borde planeringen ske enligt utrymmesklass A, att fotgängarna 
fritt ska kunna välja hastighet. Anledningen till att det är nödvändigt att planera för fotgängare 
enligt den klassen är för att möjliggöra en bekväm miljö. Utrymmesklassen erbjuder mer 
utrymme för varje fotgängare, vilket kan stimulera gångtrafiken.  
 
Västerbron är underdimensionerad i avseende funktion och ska därför inte ses som en förebild 
för framtida projekt. Västerbron är möjligen dimensionerad för dess flöde utan hänsyn till att 
grupper av människor kommer samtidigt. Om gångbanan ska vara dubbelriktad kan 
fotgängarna inte gå förbi varandra i den smala banan så som det ser ut idag. Strömbron kan 
ses som en förebild eftersom den är fullt fungerande. Trots att människor kommer i grupper 
och i vissa fall måste väja för andra fotgängare är det ingen som behöver utnyttja cykelbanan.  
 
Att planera innebär inte bara att förutse vad som ska hända imorgon utan vad som kan hända 
om 10 år eller mer. Fotgängarna behöver mer utrymme för att känna sig trygga än 
rekommendationerna i VGU. Utrymmesbehoven som redovisades i VGU 2004 är 10 år gamla 
och enligt observationsstudien inte tillräckliga. Därför skulle ett nytt eller ett uppdaterat 
planeringsunderlag vara till stor hjälp inför dagens svårigheter att planera för framtiden.  
 
Figur 23 visar dimensioneringen enligt de rekommendationer som finns i tabell 6-7. 
Avståndet 0,25 meter är det avstånd gående ska ha till bland annat hinder samt mellan flera 
gående. Gångbanan skiljs från cykelbanan med en skiljelinje. Den totala bredden på denna 
gångbana är 2,15 meter. Detta exempel uppfyller också rekommendationerna i tabell 1 som 
innebär att gångbanor vid nybyggnation ska vara 2,0 eller i bebyggd miljö 1,75 meter.  
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Figur 23. Dimensionering enligt rekommendationer. 

 
Dimensioneringsförslaget i figur 24 är ett förslag enligt observationer, där fotgängarna 
behöver mer utrymme och större avstånd mellan varandra. Den totala bredden på gångbanan 
är 2,4 meter i likhet med Strömbron. Att det finns en nivåskillnad mellan gång- och cykelbana 
motverkar att gångtrafikanter och cykeltrafikanter gör anspråk på varandras banor. Med totalt 
0,25 meter extra bredd i jämförelse med förslaget enligt figur 23 erbjuds mer utrymme och en 
bekvämare promenad.  

 

 
Figur 24. Dimensionering enligt observationer.  
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