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Fotgängarplanering behövs för den attraktiva staden
Fotgängarnas förening, FOT vill värna fotgängarnas livsrum på gator och torg, och i
övrigt verka för en mänsklig stadskultur och en hållbar samhällsutveckling. Vi delar
bland annat återkommande ut utmärkelsen ”Årets fotgängarstad”.

ÅRETS FOTGÄNGARSTAD 2014 blev MALMÖ. Det är den kommun i landet som har det
mest aktuella kommunalt antagna fotgängarprogrammet, och ett brett arbete för en
gångvänlig offentlig miljö. Utmärkelsen delades ut av FOT, d.v.s. Fotgängarnas förening
vid ett seminarium ordnat av Malmö stad den 25 april. FOTs ordförande, Sonja Forward
delade ut ett diplom till kommunalråden Karolina Skog (MP) och Milan Obradovic (s).
Motivering till utmärkelsen ÅRETS FOTGÄNGARSTAD 2014
FOT har premierat Malmö framför allt för deras pågående arbete med att hantera
gåendet som ett eget transportsätt i den kommunala planeringen. Malmö stad har
nyligen tagit fram ett fotgängarprogram och en gångstråksplan är under
färdigställande. Fotgängarprogrammet ger bland annat en bild av dagens situation
för fotgängare i Malmö och presenterar ett antal åtgärdsförslag för att lyfta gåendet i
staden. Åtgärderna preciseras ytterligare i det pågående arbetet med
gångstråksplanen. Dessutom lyfts fotgängares behov och roll i staden fram på ett
ovanligt tydligt sätt i det pågående arbetet med översiktsplanen. Detta sammantaget
gör Malmö till en föregångare bland Sveriges kommuner.
FOT hoppas att dessa ambitiösa planer kommer att märkas i stadens stads- och
trafikplanering framöver. FOT vill samtidigt påtala att Malmö stad ännu inte kommit
i mål utan behöver arbeta mer med exempelvis fotgängares trafiksäkerhet och
trygghet.

På seminariet den 25 april redovisades olika aspekter av arbetet med en attraktiv
fotgängarvänlig offentlig miljö. Förutom att Elin Engqvist vid trafikavdelningen berättade
om pågående uppföljning av fotgängarprogrammet med gångstråksplan, som görs i
samarbete mellan gatukontoret och stadsbyggnadskontoret presenterades en
imponerande bredd av aktiviteter:
** Forskningsresultat om gående som en transportform i Malmö, David Lindelöw,
doktorand LTH.
David (som också är medlem av FOTs styrelse) berättade om sin studie inom
forskningsprojektet Urban Walking och dess enkätstudie i Malmö. Denna fokuserar på
individers uppfattning om sin gångmiljö och om hur väl gåendet passar in i vardagen.
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** Ny teknik att räkna fotgängare, Biljana Eriksson, trafikavdelningen Malmö stad.
Rättvisande räkningar av gående behövs som planeringsunderlag! Med kameror och
digital teknik utvecklas metodiken.
** Trafiksäkerhetsprogram, Emma Ljungblad, trafikavdelningen Malmö stad
Bristerna i säkerhet för fotgängare analyseras och åtgärdas i
trafiksäkerhetsprogrammet som blir klart under 2014.

** Trygghetsvandringar, Thomas Olsson, drift- och underhållsavdelningen Malmö stad
Trygghetsvandringar är en del av dialogarbetet med boende och genom en policy för
detta arbete kan gatukontoret prioritera resurser, hantera samordning, dokumentation
och åtgärder.
** Malmös kanalrum, Hanna Smekal och Sten Göransson, stadsmiljöavdelningen Malmö
stad
I program för Malmös kanalrum ska trycket mot centrum mötas och kvaliteterna
(attraktivitet, trygghet och tillgänglighet) tas tillvara med prioritering av gångtrafik
längs kanalen
** Aktiva mötesplatser, Anna Krook, stadsmiljöavdelningen Malmö stad
I arbetet med aktiva mötesplatser vill kommunen främja möten och ett inkluderande
perspektiv, att enkelt vardagligt och nära kunna erbjuda platser som tilltalar alla och
skapa ”Ett Malmö där man hellre är ute än inne”.

Samarbetet mellan Stadsbyggnadskontoret och gatukontoret är viktigt, och grunden för
att åstadkomma en levande och inbjudande offentlig miljö för alla där gång är det
självklara grundläggande transportsättet.
Utmärkelsen Årets Fotgängarstad har tidigare delats ut till Karlskrona 2010, och
FOT planerar en ny omgång 2016. Vilken blir Årets fotgängarstad 2016? FOT
kommer att skicka ut en inbjudan till kommunerna och valet kommer att ske runt
årsskiftet 2015/2016 med tillkännagivandet våren 2016. Tipsa gärna FOT
(info@fot.se) på intressanta kandidatstäder redan nu!
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