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Sammandrag 

I dag ser vi hur övervikt och stillasittande i allt större grad gör människor sjuka i 
världen. Som laodskapsarkitekter har vi en möjlighet att påverka detta genom 
stadsplaoering och utformning av gator och offentliga platser. Om vi kao skapa 

städer som inte bara möjliggör utao även uppmuntrar människor att transportera sig 
till fots kao vi vara en del av lösningen på problemet. I denna undersökning har 
sambaodet mellan gångvänlighet och fem urbana designkvaliteer, Framtoning, 

Rumslighet, Mänsklig skala, Transparens och Komplexitet undersökts. 
Förekomsten av fysiska faktorer som sammanfaller med dessa urbana 
designkvaliteer har undersökts längs med utvalda delar av två gator i centrala 
Uppsala. Resultaten har sedao jämförts med aotal gående på de båda gatorna. 
Gatao som värderas högst gällaode de fyra av de fem urbana 

designkvaliteerna, Framtoning, Mänsklig skala, Transparens och Komplexitet var 
även den gatao med flest aotal gående. Gatorna fick samma värdering gällaode 

Rumslighet. Resultatet av denna undersökning visar på ett möjligt sambaod mellao 
hög förekomst av de fem designkvaliteerna och en hög gångvänlighet. 

Abstract 

Today we see how obesity and sedentary in a growing trend are making people i1l
around the world. As landscape architects we have a possibility to make ao impact 

on this trend through urban plaoning aod design of streets and public places. If we 

can create cities that not only allow, hut encourage people to move around by foot 
we cao be a part of the solution to this problem. In this research the connection 

between walkability and five urban design qualities, Imageability, Enclosure, 

Human scale, Transparency and Comp/exity are explored. The presents of physical 
features that are linked to the live urbao design qualities are mapped out along 

parts oftwo streets in the centre ofUppsala. The results are then compared to the 
number of pedestriaos of each of the streets. The street that scored the highest 
regardiog four out offive urban design qualities, Imageabi/ity, Human sca/e, 

Transparency and Comp/exity where also the street with the most pedestrians. The 
two streets score the same result regarding Enclosure. The conclusion of this 
survey shows a possible connection between high presence of the five urban design 
qualities aod a high walkability. 










































