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Vad är en barriär?

• Gator med höga fordonsflöden

- Flöde

- Andel tung trafik

- Hastighet

- Gatubredd

• Geografiska hinder

• Låg tillgänglighet

- Lutningar

- Nivåskillnader



Barriärers effekt

Nivåskillnader är ofta 
barriärer, inte bara fysiskt 
utan även visuellt och socialt. 
De flesta fotgängare undviker 
gärna både gångtunnlar och 
broar, då man oftast söker att 
gå den rakaste vägen, även 
om det innebär att man ska 
kravla sig över både räcken 
och andra fysiska barriärer, 
med större risk i trafiken som 
resultat.

Barriäreffekterna bestar av 
direkta och indirekta effekter. 
De direkta effekterna är 
exempelvis 
fördröjning/vantetider och 
upplevd risk for sig själv och 
andra. De indirekta effekterna 
kan vara förändringar i 
kontaktmonster och resvanor. 













30 över/under järnväg/väg

9 över ån



Vissa är väldigt bra…



… men alla är inte lika bra!



Hur får vi då tunnlarna att användas?





Senaste bron

Gc-bro till 

Väster/Munktell



Nästa bro?





Nästa bro?

300 svar

Alternativ A mest 

populärt



Nästa bro?

Analyser

Space syntax

Stråkanalys

Befolkningstäthet

Maskbredd



Inte bara bygga nya broar!

Utan även minska gaturummet.



Karl Hovbergsgatan - nuläge



Karl Hovbergsgatan – förslag ny sektion



Koppla ihop 

staden

Förtätning

Mångfald Attraktivitet



Trafik & rörelse

- Från trafikrum till stadsrum 

Karl Hovbergsgatan och 

Mälarvägen

- Stärka Sundbystigen

- Lättare att korsa Mälarvägen 

(minska barriäreffekten)

- Nya gång- och cykel 

kopplingar

- Boulevard med koppling till 

nya Skiftinge centrum



BOSTÄDER

BOSTÄDER

GYM

FÖRSKOLA

BOSTÄDER

FRISÖR



Gredbyvägens ombyggnad



Gredbyvägen - nuläge



Gredbyvägen – förslag ny sektion



Nya sektioner

Kanske inte minskar barriären rakt av – men 

det blir lättare att hastighetssäkra, smalna 

av, bygga timglashållsplatser etc

Barriär enligt TRAST

• Hastighet

• Flöde

• Andel tung trafik



Västergatan

Före 2006 Efter 2006



Västergatan

Efter 2006 Idag



Busshållplatser



Inte bara bygga nya broar eller ändra 

vägar!

Utan även genom reglering minska barriären.





Tack för mig!

Johan Örn johan.orn@eskilstuna.se

Trafikplanerare 016-710 54 79

Stadsbyggnadsförvaltningen


