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Förord

I Vägverkets policy framhålls att tillgängligheten för barn ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen, vid 
projektering, byggande, drift och underhåll. Vägverket ska samråda med barn eller dem som företräder barn. 
Vid alla beslut som rör barn ska barns fria rörlighet, tillgänglighet, miljö, hälsa och säkerhet beaktas.

Enligt den nationella strategin för att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter ska statliga myndig-
heter sätta barnets bästa i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Det innebär att inför planering och 
beslut som rör barn ska prövningar av barnets bästa göras, dvs. barnkonsekvensanalyser. Hur barnen påver-
kas av beslutet ska beaktas, utredas och redovisas. 

Vägverkets regioner har genomfört försök med barnkonsekvensanalyser. Försöken har sammanställts i skrif-

på uppdrag av Vägverkets huvudkontor. Arbetet har bedrivits i samarbete med Vägverkets regionkontor och i 
samråd med Barnombudsmannen. Ansvarig för projektet har varit Thomas Larsson. Skriften har utarbetats av 
Margit Gummesson.

Barnkonsekvensanalys – försök och erfarenheter vänder sig i första hand till beslutsfattare, planerare, pro-
jektledare, konsulter och andra som deltar i vägplaneringsprocessen. Den kan även användas av praktiskt 
verksamma lärare och vid pedagogiska utbildningar på högskolor och universitet.

Torsten Bergh
HUVUDKONTORET
VÄGVERKET
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Inledning

-
perspektiv
Enligt prop. 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar 
utveckling utgör barnens behov utgångspunkter för 

FN: s konvention om barns rättigheter. Enligt konven-
tionen ska alla åtgärder, som rör barn, sätta barnets 
bästa i främsta rummet. Förutom barn är även äldre 
och funktionshindrade starkt beroende av transportsys-
temets egenskaper och effekter. Mot denna bakgrund 
anser regeringen att dessa gruppers behov, framför 

god miljö bör vara vägledande för transportsystemets 
utformning och funktion. 

Intentionerna i FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Barnkonventionen) ska genomsyra all verksamhet som 
berör barn. Beslutande myndigheter bör ha försäkrat 
sig om att barnets bästa har kommit med i avvägningen 
och redovisats i beslutsprocessen. Barnkonventionen 
(art. 24) betonar barnets rätt till hälsa. Artikel 31 tar upp 
barnets rätt till fritid och lek. Prop. 1997/98:182  fram-
håller att barnets bästa ska beaktas inom samhälls- och 

Transportpolitiska mål
Det övergripande målet för transportpolitiken är att 
åstadkomma ett transportsystem som är miljömässigt, 
ekonomiskt, kulturellt och socialt hållbart och som på 
sikt uppfyller delmålen om tillgänglighet, transport-

och ett jämställt vägtransportsystem. 

Delmålet om tillgänglighet handlar om att samhällets 
verksamheter och transportsystemet ska vara tillgäng-
liga för alla. Det handlar också  om barnets rätt till fri-

tids- och kulturaktiviteter ur ett barnperspektiv. Barnen 
ska bl.a. kunna ta sig till skola och fritidsverksamheter 
utan att vara hänvisade till att bli skjutsade av vuxna. 

allvarliga skador är oacceptabla. Sett ur ett barnper-

till livet. Inget barn ska dö eller åsamkas en långvarig 
hälsoförlust eller uppleva otrygghet på väg till och från 
skolan p.g.a. brister i vägtransportsystemet. Särskilda 
åtgärder ska vidtas för att förbättra säkerheten utmed 
skolvägarna.

Delmålet om god miljö betyder att transportsystemet 
ska främja barnens miljö och tillgång till natur- och 
friluftsområden. Bullerstörningar och luftföroreningar 

nivåer. 

Barns delaktighet i barnkonsekvens-
analyser
Artikel 12 i barnkonventionen ger varje barn rätt att 

varvid barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhål-
lande till barnets mognad. 

ges nödvändiga förutsättningar för detta. I skolan kan 
barn och ungdomar få möjlighet att utveckla ett intresse 
för planering av närsamhället och möjlighet att påverka 
och förändra miljön. Ett mål för barns och ungas del-

uttrycka sina åsikter om transportpolitiska frågor som 
rör dem som t.ex. planärenden, utformningen av den 

verksamheter.
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Vägverkets styrande dokument
Enligt Nationell plan för vägtransportsystemet ska 
samhällets verksamheter och transportsystemet vara 
tillgängliga för alla. För barnen betyder detta att de på 
egen hand, dvs. utan att vara hänvisade till att bli skjut-
sade, ska kunna nå skola, service, kultur, fritidsaktivite-
ter och kunna upprätthålla sociala kontakter (Nationell 
plan för vägtransportsystemet 1998 – 2007). 

Enligt Vägverkets policydokument ska barn på samma 
villkor som andra samhällsmedlemmar utifrån sina 
behov och förutsättningar tillförsäkras bästa möjliga 

inom hela vägtransportsystemet. Vägverket ska undan-
röja hinder för barn att använda systemet och samråda 
med barn eller dem som företräder barn. Vid alla beslut 
som rör barn ska barns fria rörlighet, tillgänglighet, 
miljö, hälsa och säkerhet beaktas (Vägverket Policy 
för barn, 2000).

Enligt Vägverkets Inriktningsdokument Barn måste 
samhällets syn på barn och miljöns betydelse för barns 
utveckling, tillsammans med kunskap, om barns lä-
rande ligga till grund för Vägverkets arbete. Barn ska 
ha goda möjligheter att påverka beslut som rör deras 
närmiljö, vara delaktiga i planeringsprocessen och 

-
dokument Barn 2000).

Vägverkets planeringsprocess
Utbyggnaden av vägar följer en planprocess enligt 
Väglagen. Den första delen består av en förstudie 
som är problemorienterad och beskriver förutsätt-
ningar och möjligheter. Den avgränsar området som 

konsekvenser. Den ska utgöra en grund för dialog med 
allmänheten och andra myndigheter och utmynna i en 
rekommendation för det fortsatta arbetet.  Om projektet 
ska fortsätta görs sedan en vägutredning som mer nog-
grant analyserar och beskriver möjligheterna att lösa 
beskrivna problem. 

Vägutredningen innehåller bl.a. en miljökonsekvens-
beskrivning (MKB). Den utgör också ett underlag för 
dialog och ställs ut för allmänheten. Vid mindre objekt 
kan man gå direkt till det tredje steget i processen och 
upprätta en arbetsplan som innehåller ett tekniskt un-
derlag och en beskrivning av kostnader för projektet. 
Därefter upprättas en bygghandling. I de olika delarna 
av Vägverkets planeringsprocess kan en barnkonsek-
vensanalys (BKA) ingå.

Parallellt med förstudie- och arbetsplanearbetet kan det 
ske en kommunal planprocess, med exempelvis upprät-
tande eller ändring av detaljplaner, där anpassning sker 
till den övriga kommunala planeringen.

Den s.k. fyrstegsprincipen ligger till grund för hela 
planeringsprocessen och innebär i korthet att man 
systematiskt söker alternativ till det aktuella byggpro-
jektet. I ett första steg prövas åtgärder som påverkar 
transportbehov och transportsätt. I ett eventuellt andra 

vägnätet på ett effektivare sätt. I ett tredje steg prövar 

fjärde steget beslutas om nyinvesteringar och större 
ombyggnader.

Det kan ibland uppfattas som att behovet av att konse-
kvensbeskriva är omättligt. Men för all planering gäller 
att den ska vara problemorienterad och att olika brukar-
gruppers perspektiv ska synliggöras och behandlas. 

Ett viktigt skäl för att genomföra en barnkonsekvens-
analys är enligt Vägverkets regleringsbrev år 2004, 
att andelen barn som på egen hand kan utnyttja väg-
transportsystemet, fortlöpande ska öka. Förutsättningen 
för detta är att hela skolvägen är säker och trygg.

Barnombudsmannen har beskrivit arbetsprocessen 
för en barnkonsekvensanalys enligt  följande rutiner: 
kartläggning, beskrivning, analys, prövning och ut-
värdering.

Kartläggningsprocessen innebär planering för hur och 
var nödvändig kunskap ska inhämtas – även statistik 
och forskningsunderlag. Under kartläggningsprocessen 
är det väsentligt att barnen verkligen är är deltagande 
aktörer. De känner ju bäst till bl.a. sina resvägar.

Här kan t.ex. frågor om barns rörelsefrihet på skol- och 
fritidsvägarna, lek- och naturområden, skolgården samt 
miljön omkring skolan tas upp. Ytterst gäller frågan 

-
het. Diskussionerna kan knytas till barnkonventionen 
och de transportpolitiska målen. Därmed får eleverna 
samhälleliga och ekologiska insikter och kunskaper om 
hur man skapar ett långsiktigt hållbart transportsystem 
och ett långsiktigt hållbart samhälle. I kartläggnings-
processen kan, förutom barnen, föräldrar, skolskjuts-
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Beskrivningsfasen innebär dokumentation av kartlägg-
ningen. Barnombudsmannen framhåller här vikten av 
att de berörda barnens synpunkter beskrivs och att det 
framgår på vilket sätt de har fått tillfälle att yttra sig. 

Det tredje steget består av en problemanalys där mo-
tiven till förslaget och dess konsekvenser närmare 
behandlas. En viktig del av analysfasen handlar om 
att bedöma hur barnkonventionens bestämmelser ska 
beaktas.

Det fjärde steget innebär att pröva och besluta. Det 

uppmärksamma och belysa.

Det viktigaste steget är utvärderingsfasen. Det handlar 
om att följa upp om åtgärderna fått önskade konsekven-
ser. För att kunna göra jämförelser är det därför viktigt 
att ha data och information från kartläggningsproces-
sen. Barnombudsmannen påpekar också att genom att 
göra utvärderingar samlar verksamheten erfarenhet och 
blir allt bättre på att göra korrekta barnkonsekvens-
analyser. Det är betydelsefullt att de barn som berörs 
av beslutet får möjlighet att delta. Genom skolans 
närmiljöstudier ges den möjligheten. Uppföljningar 
blir därmed en del i läroprocessen.

– försök och erfarenheter
Regionernas genomförande av förstudier och barn-
konsekvensanalyser har sin utgångspunkt i övergri-
pande mål för transportpolitiken och FN:s konvention 
om barnets rättigheter såsom de anges i Vägverkets 
värderingsunderlag för barnkonsekvensanalyser. 
Även Vägverkets styrande dokument om barn och 
om Vägverkets planeringsprocess har gett utgångs-
punkter, liksom Barnombudsmannens modell för 
barnkonsekvensanalys. Ett urval av texter ur några av 
regionernas planeringsdokument (oftast förstudier), 
som sammantaget utgör barnkonsekvensanalysen har 
sammanställts enligt följande. 

Barnkonsekvensanalysen i Annelöv genomfördes i 
samråd mellan företrädare för Vägverket, lärare och 
elever. Eleverna kartlade sin närmiljö. De studerade 
skolvägen, övergångsställen, vägkorsningar och andra 

farligheter och problem. Eleverna ritade och berättade 
om sina förslag till åtgärder. Utifrån deras kartläggning 

och probleminventering samt med hänsyn till teknik, 
regelverk och miljö utarbetades förslag till åtgärder. 
Elevernas förslag till åtgärder stämde väl överens med 
experternas förslag. Elevernas förslag arbetades in i 
förstudien. Ett förslag till arbetsplan togs fram under 
2002.

Antnäs centrum. Högsta tillåtna hastighet på riksväg 94 
är 90 km/tim. Det saknas separerad gång- och cykelväg 

-
kelport när de ska korsa vägen. Barnen har begränsade 
möjligheter att på egen hand ta sig till träning, kiosken, 

Två åtgärdsalternativ valdes ut. Alternativen innebär att 

genom en ny gång- och cykelväg. I vägverkets samråd 
med barnen var de mycket positiva till att få en gång- 
och cykelväg längs väg 94. Byggandet av gång- och 
cykelvägen mellan Antnäs och Alvik kommer att un-
derlätta för speciellt barn att röra sig mellan byarna.

och Byn 
Väg 531 är på sträckan mellan Byn och Fränsta smal, 
kurvig och backig vilket medför dåliga siktförhål-

direktutfarter. Barn som går eller cyklar till och från 
skolan upplever den smala vägen som farlig. Vintertid 
bildas spår och hårda plogkanter som gör det svårt att 

tunga
fordon. Vägen är en lokalväg som löper parallellt med 
E14, men används trots det av många som genom-

upplevs som hög. För att Fränstavägen ska bli säkrare 

en gång- och cykelväg.

Vägverket kom fram till att de bästa åtgärderna för barn 

Där barnen måste korsa Fränstavägen är en planskild 
korsning bäst. Planskilda korsningar är inte möjliga att 
genomföra utmed den aktuella vägsträckan. Det bästa 
som går att genomföra där barnen ska korsa vägen är 

blir så låg som möjligt. 
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Skärgårdsvägen vid Grantomta 
Väg 274 – Skärgårdsvägen utgör en barriär i synnerhet 
för barnen i Grantomta. Vid Grantomta korsas Skär-
gårdsvägen av Fruviksvägen på ena sidan korsningen 
och Viks skolväg på den andra. Många barn måste 
passera korsningen på vägen till och från skola och 

sig fritt i området. 

-
nomfört en vägutredning och en barnkonsekvensanalys 
av Skärgårdsvägen vid Grantomta. Utredningen ger 
underlag för en ombyggnad som gör att gång- och 

Syftet med analysen var att kartlägga vilka behov och 
problem barnen har och att pröva vilka åtgärder som 
är de bästa för barnen. Skolbarnen har fått ge förslag 
till åtgärder. De alternativ som särskilts har studerats 
är en planskild korsning med en tunnel under vägen 
och hastighetsdämpande åtgärder med gång- och cy-

-

väg 34. Barnen i Högsby ansåg att korsningen mellan 
väg 23 och väg 34 behövde åtgärdas, övergångsställen 
ansågs felplacerade eller saknades samt att passagen 

Fröviskolan i Högsby har 550 elever. I barnkonsek-
vensanalysen deltog ett urval av 145 elever i årskurs 
3-6. Eleverna kartlade skolvägarna, lekplatserna och 

hastighet i Högsby tätort. Av redovisningen framgår att 

Eleverna fortsatte arbetet med att utarbeta förslag till 
fysiska åtgärder. Resultatet visade att elevernas förslag 

-
förts i samband med förstudien. Förslagen arbetades 
in i förstudien.

Barnen utsätts för olycksrisker när de går eller cyklar 
på väg 72 genom Järlåsa. Avsaknaden av gång- och 
cykelbanor gör att de måste gå och cykla på vägrenen. 

korsningen, har smala mittrefuger, som inte erbjuder 
tillräckligt skydd, i synnerhet som bilisterna ofta håller 
höga hastigheter. Daghem och skola för årskurserna 
1-6 ligger norr om väg 72.

Vid barnkonsekvensanalysen framkom att barnen har 
behov av att på ett säkert sätt röra sig utmed väg 72. 
Genom att ersätta de breda vägrenarna med gång- och 
cykelbanor kan barnen lättare röra sig längs vägen. 

övergångsställena vilket gör att framkomligheten ökar 
för barnen. En minskad vägbredd, bredare mittrefuger 
vid övergångsställena och en ny gångpassage kommer 
att bidra till att det blir lättare för barn att passera väg 

tillgänglighet och framkomlighet i samhället.

-
ningen med väg 2735/2764 i Lugnås är dålig för oskyd-

Väg 2714 går förbi Kvarnstenens skola i Lugnås och 
har på sträckan mellan skolan och korsningen med väg 
2735 separerad gång- och cykelväg. Däremot saknas 

från gång- och cykelvägen ut till E20. I förstudien ges 

lösas genom planskildhet. Förslaget går ut på att bygga 
en gång- och cykelport sydväst om dagens korsning. 
Porten kompletteras med en ny gång- och cykelväg, 
som ansluter till väg 2714 norr om E20 och till väg 
2764 söder om korsningen.

Barnen i Lugnås anser att Vägverkets förslag till gång- 
och cykelport är bra. En ny gångtunnel under E20 och 
nya gång- och cykelvägar innebär att barn får en säkrare 

ta sig till aktiviteter.

Genomfart i Mariefred 
Väg 978 passerar rakt igenom Mariefred förbi Marie-

rör sig mycket längs med genomfarten och korsar den 
på många ställen. Genomfarten utgör en barriär för 
barnen. På vissa sträckor saknas gång- och cykelbana. 
De viktigaste målpunkterna för barn är hem, skola, 
idrottsplats, centrum och skogsområdet Hammaren. 
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Barnen har behov av att korsa och röra sig utmed vägen 
när de ska ta sig till skola och fritidsaktiviteter. 

I Vägverkets samråd med barn och föräldrar togs 
bristen av gång- och cykelbanor upp. Man ansåg att 
belysningen var dålig på en del övergångsställen och att 
hastigheten var för hög på genomfarten och efterlyste 
hastighetsdämpande åtgärder. Vägverkets representan-
ter utgick från barnens beskrivning av sina målpunkter 
och hur de tog sig mellan dessa. De gjorde en bedöm-
ning av hur frekvent besökta målpunkterna var. Vidare 
analyserades var barnen korsar eller har behov av att 

platser kartlades om det fanns gång- och cykelbana 
och vilken standard  den i så fall hade, om det fanns 
hastighetsdämpande anordningar, planskildheter etc. 

hastighet och sammansättning.

Väg 855 utgör en barriär för byn Medle. Många barn 
måste korsa vägen till och från skola och fritidsakti-

855 är hög. Bilisterna överskrider ofta den skyltade 
hastigheten 30 km/tim (under skoltid) och 70 km/tim. 

-
rymmet. Det saknas övergångsställen och alternativa 

tvingas korsa länsväg 855 för att sedan ta sig fram 
mellan både bussar och bilar på sin väg till och från 
skolan. Runt skolan och på vägen till och från skolan 
utsätts barnen för stora olycksrisker om de blandas 

Vid samrådet med barn och föräldrar efterfrågades 
en gång- och cykelväg längs länsväg 855. Den borde 
anläggas längs med väg 855 och inte ligga utanför. 

förslag om anläggande av en gång- och cykelbana 
längs väg 855 i Medle. Vidare föreslogs en översyn 
av bussangöringar. Merparten av de vägrenshållplatser 

busshållplatser anläggas vid ett mindre antal platser. 

I Mjällby, en mindre tätort där bebyggelsen ligger 
samlad, gäller problem- och åtgärdsbeskrivning av  
genomfarts- och infartsvägar i anslutning till Mjällby 
skola med 420 elever. Samrådet med eleverna skedde 

rita in sin skolväg på en karta och markera platser som 
upplevdes som farliga. Kartbilden på farliga platser 

som redovisades i problemanalysen jämfördes med 

-
hov av 30-säkrade korsningar, främst där skolbarn 
korsar gatunätet på huvudvägarna Lörbyvägen och 
Västra Mjällbyvägen men även på uppsamlingsgatan 
Kyrkvägen.

väg E22. Vägnätet inom Skepparslöv är oseparerat, och 

Vägverket har haft samråd med eleverna vid Skeppars-
lövs skola. Syftet var att informera eleverna om den 
planerade gång- och cykelvägen genom Skepparslöv 
och inhämta elevernas synpunkter samt få en uppfatt-
ning om hur eleverna uppfattar sin skolväg. Eleverna 

tyckte att en trygg och säker gång- och cykelväg ska 
utformas. För att känna sig trygga och säkra ansåg 
eleverna att gång- och cykelvägen ska vara separerad 
från körbanan. Eleverna upplevde de höga hastighe-
terna längs vägarna och i korsningarna som farliga och 
tyckte att det var obehagligt att korsa vägarna. 

Under år 2004 byggdes en separerad gång- och cykel-

från Skepparslöv på väg till och från skolan inte korsa 
Skepparslövsvägen.
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i Annelöv
– Barnkonsekvensanalys

Texten är ett urval ur Barnkonsekvensbeskrivning 

-
kerhets- och miljöåtgärder i Annelöv har haft som mål 
att få elever och lärare delaktiga i planprocessen samt 

Ett förslag till arbetsplan togs fram under 2002 efter 
ett besök i Annelövs skola. Förslaget innebar en upp-
höjning av korsningarna mellan väg 1179 och 1188 
förbi skolan samt en upphöjning av korsningen vid 
Toppåkersvägen. Vägverket beslutade att fortsätta 
med utredningen vilket har utmynnat i ett förslag som 
redovisas i denna barnkonsekvensbeskrivning.

Annelöv
Annelöv, en by som har cirka 900 invånare, ligger 
cirka en mil sydöst om Landskrona. Genom byn går 
Billebergavägen/Kävlingevägen, väg 1179 i nordöstlig 
riktning och Saxtorpsvägen/Gisslebergavägen, väg 
1188 i öst-västlig riktning. Invånarna i Annelöv har 
framfört att genomfartsvägen känns otrygg som skol-
väg och att många bilar kör fort.

På väg 1179 Billebergavägen/Kävlingevägen passerar 
dagligen mellan 1 000 och 1 500 fordon per dygn. På 

-
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200 fordon per dygn. Hastighetsbegränsningen är 50 
km/tim genom tätorten förutom förbi korsningarna Bil-
lebergavägen/Saxtorpsvägen och Kävlingevägen/Giss-
lebergavägen, samt skolan där hastigheten är sänkt till 
30 km/tim under skoltid (under skoltid måndag-fredag 
07.30-16.30). Hastighetsbegränsningarna överskrids 
ofta. Hastighetsbegränsningarna är endast utmärkta 
med skyltar, förutom på 30-sträckan där 30 också har 

tätorten.

Övergångsstället på Saxtorpsvägen i korsningen med 
Billebergavägen är långt, cirka 15 meter. Den öppna 

då ha en hög hastighet i korsningen.

gångbanor på båda sidor om vägen. Cy-

till gatan. Längs väg 1184, som är 5,5 
meter bred, saknas vägrenar och trottoarer 

färdas i körbanan.

Kollektivtrafiken består av busstrafik, 
linje 218 mellan Landskrona och Dösje-

dag och riktning. Flera av turerna går 
dock endast under skoldagar och måste 
förbeställas minst en timme i förväg. I 
korsningen Billebergavägen/Saxtorps-

söder om Annelöv.

Mellan 1996 och 2000 har det på Kävlingevägen söder 
om Gisslebergavägen inträffat en singelolycka, dock 
utan personskada. På Saxtorpsvägen strax före kors-
ningen med Billebergavägen inträffade i slutet av 1998 
en cykelolycka där cyklisten blev svårt skadad.

Barn och vuxna i Annelöv tycker att vägarna känns 
otrygga som skolvägar och att många bilar kör fort 
genom byn. Cyklister längs vägarna i Annelöv måste 

-
nor.

Annelövs skola ligger mitt i byn vid Kävlingevägen.
Skolan har 64 elever från förskola till och med sjätte 
årskursen. I barnkonsekvensbeskrivningen har alla 
elever deltagit. 

Arbetet i skolan utfördes i samarbete mellan företrädare 
för Vägverket, lärare och elever. Eleverna kartlade sin 

-
farliga ställen. Fordonens hastighet diskuterades. Vid 
kartläggningen framkom en del farligheter och problem 
som eleverna dokumenterade. De ritade och berättade 
om sina förslag till fysiska åtgärder och förbättringar 
i Annelöv. Slutligen skedde en gemensam redovisning 
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av studierna. Utifrån elevernas kartläggning och prob-
leminventering samt med hänsyn till teknik, regelverk 
och miljö utarbetades förslag till åtgärder. 

Inledningsvis svarade eleverna på följande frågeställ-
ningar:

Skolväg – hur kommer eleverna till skolan, 
vilken väg tar de?

Närmiljö –
friluftsområde?

– vilken typ av trafik finns i An-
nelöv?

Hastighet –  hur upplevs hastigheter?

Skolvägen
Resandet med buss och bil skiljer sig mellan årskur-
serna. Nära hälften av eleverna i årskurserna 0-3 åker 
bil till skolan medan nästan inga elever i 4-6 åker bil. 
Andel elever som cyklar till skolan ökar med åldern 
medan andelen som går minskar. I årskurserna 0-3 
cyklar inte barnen till skolan. 

Gång- och cykel

Många elever går och cyklar till skolan på Kävlinge-
vägen och Saxtorpsvägen. Några använder Billeber-

går och cyklar kommer in på baksidan av skolan. De 
får då gå eller cykla antingen över åkern eller genom 
träddungen.

Buss och bil
Eleverna från Kvärlöv åker skolskjuts. Kommunen 
har fastställt vissa avstånd för att elever ska ha rätt till 
skolskjuts. För elever i årskurs 1-3 har de barn som bor 
längre än tre kilometer från skolan rätt till skolskjuts. 
För årskurserna 4-6 gäller fyra kilometer. 

Alla elever som åker skolbuss, taxi eller bil till skolan 
bor i byar utanför Annelöv. Skolbussen kör in till skolan 
vid Kävlingevägen och backar in på skolgården för att 
släppa av eleverna. 

På fritiden leker barnen hemma hos varandra. De leker 
också på åkern eller i skogsdungen bakom skolan.
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Vid kartläggningen av skolvägarna och närmiljön be-
skrev barnen farligheter och problem:

Miljöstationens och busshållplatsens placer-
ingar intill korsningen väg 1179 och väg 1184 
med   stannade bilar respektive bussar som 
följd, hindrar sikten och bidrar ytterligare till 
att hela miljön i korsningen är allmänt otydlig 
och rörig.

Det är besvärligt att korsa väg 1179 för elever 
som kommer från Gisslabergsvägen väg 1184. 
Hastigheten på Gisslabergsvägen uppfattas 
som hög.

I korsningen Toppåkersvägen och väg 1179 är 
sikten skymd och fordonens hastigheter upp-
levs som höga.

När skolbussen ska släppa av barnen 
måste den backa in på skolgården 

för eleverna. I vissa fall tvingas 
busschaufförerna på grund av att elev-
erna springer omkring bussen att öppna 
bakdörrarna för påstigning ute i gatan 
innan bussen har backats in i sitt rätta 
läge.

På soptömningsdagar tar soptunnorna 
upp hela trottoaren och medför att det 
är svårt att passera på trottoaren.

Trottoaren förbi kyrkan och skolan up-
plevs generellt som för smal.

Saxtorpsvägen upplevs som för smal 
att gå och cykla på.

Under framtagningen av arbetsplanen har 
barnens synpunkter bl.a. lett till att sänka has-

i tre korsningar. En Klipp häcken-kampanj bör 
genomföras i Annelöv för att förbättra sikten 
för barnen.

för elever som åker skolbuss anläggs en par-
keringsplats med en bussvändslinga söder om 
kyrkogården. Efter ombyggnaden kommer 
skolbussen att stanna på bussvändslingan 
söder om kyrkan.

Arbetsplanens förslag innebär att korsningen mellan 
väg 1179 och Saxtorpsvägen rätas upp och förses med 
refuger. Även korsningen mellan väg 1179 och Giss-
lebergavägen rätas upp. På väg 1179, utanför skolan 
samt där 30-zonen börjar i södra Annelöv, anläggs 
sidoförskjutningar för att dämpa hastigheten. Vissa 

anslutningspunkterna för ombyggnaderna. Övergångs-

1179 norr om Gisslebergavägen.

Vidare kommer korsningen mellan väg 1179 och 
Toppåkersvägen rätas upp. En trottoar anläggs från väg 
1179 och in på Toppåkervägens norra sida. Trottoaren 
skiljs från körbanan av en yta av sten eller dylikt. För 
att markera Annelövs in- och utfarter samt för att sänka 
hastigheterna i vissa punkter föreslås tätortsportar. 
Portarna placeras på väg 1179 i söder och i norr. Vid 
behov kan även en tätortsport placeras på Saxtorps-
vägen, väster om samhället. Tätortsportarna utformas 
enligt rekommendationer från Vägverket. 
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Konsekvenser
De åtgärder som föreslås i Annelöv medför att hastig-
heten blir lägre genom samhället och att säkerheten 

ombyggnaden av korsningarna mellan väg 1179 och 
väg 1184 samt mellan väg 1179 och Toppåkersvägen 

av den förbättrade siktsituationen, lägre hastigheter och 
kortare övergångsställen. 

Den hastighetssänkning som sidoförskjutningarna och 
den ändrade korsningsutformningen förväntas medföra 

-
nan väg.

de nya övergångsställena över Saxtorpsvägen och 

Bussvändplatsen och hållplatsen i kombination med 

vid skolan blir mer strukturerad. Barnen kan lugnt 

och tryggt stiga av och på bussen för att sedan gå på 
trottoaren till skolan.

Avståndet mellan de norra och södra tänkta tätorts-
portarna i Annelöv är cirka 1 250 meter. För att få en 
låg hastighet genom hela samhället rekommenderas, 
enligt V1 supplement 4, att avståndet mellan de fy-
siska hastighetsåtgärderna bör vara högst 50 meter 
vid 30 km/tim och 150 meter vid 50 km/tim för att 
ge en god standard. Mot denna bakgrund bedöms inte 
tätortsportarna medföra att hastigheten genom hela 
Annelöv sänks generellt. Portarna i kombination med 
sidoförskjutningar ger dock önskad effekt. Portarna 

kommer in i ett tätbebyggt område.

Den föreslagna ombyggnaden av korsningarna samt 
upphöjningarna kommer att ge en positiv effekt på 

och övergångsställena blir kortare vilket medför att 
-

ter vara lågt.

Övergångsställen över Saxtorpsvägen och Billeberga-
vägen i kombination med upprätade korsningar mellan 
väg 1179 och väg 1184 medför att barnen kan passera 
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De fysiska åtgärderna längs vägarna skulle innebära 

en ökad trygghetskänsla för barnen. En kampanj för 
att få fastighetsägare att klippa sina buskar och träd 
skulle få positiva konsekvenser i Annelöv. God sikt i 
korsningarna skulle medföra en tryggare och säkrare 
skolväg.

Den nya bussvändplatsen och hållplatsen vid kyrkan 
medför att säkerheten för de elever som åker skolskjuts 
samt vistas på skolgården förbättras. De föräldrar som 
lämnar och hämtar sina barn vid skolan med bil kan 
parkera på parkeringen vid kyrkan. Den dämpning av 
hastigheten som sidoförskjutningarna ger upphov till 

skolan har diskuterat samt deras förslag till åtgärder 
stämmer väl överens med framtaget förslag. Följande 
åtgärder framkom vid diskussionen med eleverna och 
har därefter arbetats in i förstudien:

Barnens klagomål på att höga häckar skymmer 
sikten medförde att ett förslag på att en kam-
panj för att klippa buskar och häckar genom-
förs i Annelöv.

Barnens berättelser om att skolgården var 
rörig med alla barn, bilar och skolbussar inne 
på skolgården medförde ett förslag med en 
parkering och busshållplats vid kyrkan.

I barnkonsekvensutredningen har bland annat följande 
problem för barnen framkommit:

Miljöstationens och busshållplatsens placerin-
gar intill korsningen väg 1179/väg 1184, med 
stannande bilar respektive bussar som följd, 
hindrar sikten och bidrar ytterligare till att hela 
miljön i korsningen är allmänt otydlig och 
rörig.

Det är besvärligt att korsa väg 1179 för elever 
som kommer från Gisslebergavägen, väg 
1184. Hastigheten på Gisslebergavägen upp-
levs också som hög.

I korsningen Toppåkersvägen, väg 1179 är sik-
ten skymd och fordonens hastigheter upplevs
som höga.

När skolbussen ska släppa av eleverna vid 
skolan måste den backa in på skolgården med 

tvingas busschauffören öppna dörrarna för 
påstigning ute i gatan innan bussen har back-
ats in i sitt rätta läge på grund av att eleverna 
springer omkring bussen.

På soptömningsdagar tar soptunnorna upp hela 
trottoaren och medför att det är svårt att pas-
sera på trottoaren.

Trottoaren förbi kyrkan och skolan upplevs 
generellt som för smal.

Saxtorpsvägen upplevs som för smal att gå 
och cykla på.

-

 Korsningen mellan väg 1179 och Saxtorpsvä-
gen respektive Gisslebergavägen rätas upp och 
förses med refuger.

Vidare kommer korsningen mellan väg 1179 
och Toppåkersvägen rätas ut och en trottoar 
anläggs.

På väg 1179, utanför skolan samt där 30-zo-
nen börjar i södra Annelöv, anläggs sidoför-
skjutningar för att dämpa hastigheten. 

För att underlätta skolbussens färdväg samt 
för att avhjälpa parkeringsbristen anläggs en 
parkeringsplats med en bussvändslinga söder 
om kyrkogården.

För att markera Annelövs in- och utfarter samt 
för att sänka hastigheterna i vissa punkter 
föreslås tätortsportar. Portarna placeras på väg 
1179 i söder och i norr. Vid behov kan även en 
tätortsport placeras på Saxtorpsvägen, väster 
om samhället.

En Klipp häcken!-kampanj föreslås genom-
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Vid planering och byggande av Antnäs centrum med 
livsmedelsaffär, kyrka, skola, sporthall samt äldrebo-
ende med vårdcentral byggdes en säker väg för gående 
och cyklister.

Vägen underlättade för dem som bor i Antnäs, men 
även för boende i Alvik och Långnäs, som använder den 

fortfarande gång- och cykelseparering längs riksväg 
94 och det skapar otrygghetskänsla och osäkerhet när 
man går eller cyklar längs vägen.

Förstudien ska klarlägga problemen samt ge förslag 
till alternativa åtgärder och belysa dess effekter och 
konsekvenser. Vägprojektet förväntas medföra:

-

funktionshindrade).

Förbättrad tillgänglighet för fotgängare och 
cyklister till målpunkterna inom studerat om-
råde.

Minskad barriäreffekt.

Vägens funktion
Riksväg 94 är ett primärt transportstråk Luleå – Älvs-
byn – Arvidsjaur. E4, riksväg 97, 356 och 374 fungerar 
som förbindelseleder inom det s.k. ”fyrkantsområdet”, 
som består av Luleå, Piteå, Boden och Älvsbyn. Riks-
väg 94 börjar i Antnäs, där den utgår från väg E4 och 
går genom bl.a. Alvik, Klöverträsk, Älvsbyn, Vistträsk 
till Arvidsjaur. Vägen är en viktig länk för såväl nä-
ringsliv och turism som befolkning.
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Brister och problem

övrig trafik längs riksväg 94 mellan Alviksvägen 
och Antnäs centrum. Dessutom förekommer höga 
fordonshastigheter, eftersom skyltad hastighet inom 
aktuellt område är 90 km/tim. Eftersom oskyddade 

låg trygghetsnivå. Detta gäller framförallt barn och 
funktionshindrade.

Barnen har begränsade möjligheter att på egen hand 
ta sig till träning, kiosken, affären eller kompisar som 

-

94 och det saknas gång- och cykelport när de ska korsa 
vägen. Detta leder till att föräldrarna skjutsar barnen i 
bil eller cyklar tillsammans med barnen.

Det övergripande gång- och cykelnätet har brister. Bo-
ende i Antnäs, Alvik och Långnäs saknar möjlighet att 

-

vägsträcka som har skyltad hastighet om 90 km/tim.

innebär att gående och cyklister 
ska kunna korsa körbanan utan att riskera att dödas 
eller skadas allvarligt. God framkomlighet innebär att 

väntetiderna ska vara korta och gång- och cykelpas-
sagerna enkla och bekväma att utnyttja. Riskfyllda 

vara av god standard. God tydlighet innebär att gående 
och fordonsförare ska snabbt uppfatta var gång- och 
cykelpassagen är och vilka regler som gäller.

Väg- respektive gång- och cykelsystem
Inom förstudiens avgränsningsområde utgörs väg-
systemet av riksväg 94 tillsammans med ett antal 
lokalvägar. Det saknas separerad gång- och cykelväg 
mellan Alviksvägen (lokal väg) och Antnäs centrum. 

gång- och cykelvägar samt av lokalvägar. I och 
med att en ny gång- och cykelväg anläggs, för-
väntas antalet gående och cyklister att öka längs 
Alviksvägen. Längs riksväg 94 och Alviksvägen 
saknas belysning. Vägbredden är 9 meter och 
skyltad hastighet är 90 km/tim på riksväg 94 inom 
studerat område.

(uppmätt 1998) varav cirka 230 fordon (9 procent) 

Älvsbyn är omfattande på sträckan.
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med minst 0,5 m bred skiljeremsa från vägbanan. Vid 
90 km/tim, som råder på studerad sträcka, krävs det 
större avstånd. För att klara vinterväghållningen på ett 
bra sätt bör gång- och cykelvägen byggas minst 6-7 
m från vägbanans kant. Banbredden bör tillåta minst 
två cyklister i bredd med god utrymmesstandard. God 
utrymmesstandard är 3,0 m enligt VU 94. 

Målpunkter
-

sporthall, kyrka, samt äldreboende med vårdcentral. 
Detta har fått följden att även närområdena Alvik och 
Långnäs utnyttjar stor del av serviceutbudet. 

Det finns grundskola i både Antnäs och 
Alvik. Barnens väg till skolan kommer troligen inte 
att förändras vid byggande av ny gång- och cykelväg, 
eftersom sträckan bostad och skola ligger på ömse sidor 
om planerad gång- och cykelväg.

Barnen tränar och spelar fotboll i Alvik och ishockey i 

Antnäs. Samverkan mellan de två byarna skapar behov 
av kommunikationsleder mellan byarna. 

Luleå kommun kommer att ta över drift och underhåll 
för vägen när den är färdigbyggd. Representanter för 
Luleå kommun har deltagit i projekteringsarbetet.

Länstrafiken trafikerar vägsträckan dagligen med 

vägsträcka. Två av dessa är anslutna till gång- och cy-
kelseparerad passage under riksväg 94, medan de två 
övriga saknar gång- och cykelanslutningar.

På sträckan har tre polisrapporterade olyckor inträf-
fat under femårsperioden 1996-01-01 – 2000-11-30 
mellan Antnäs och Alvik. Ingen olycka har skett på 
sträckan där ny gång- och cykelväg planeras, men det 

Kommunala planer
Området berörs av Luleå kommuns översiktsplan 
(antagen 1990-06-18). I översiktsplanen anges ett 
område norr om riksväg 94, som ett framtida bebyg-
gelseområde.

Området berörs även av ett flertal detaljplaner. I 
planerna föreslås bl.a. en framtida parallellväg mot 
Alvik på ett avstånd av cirka 120 m från riksväg 94. I 

cykelväg. Förslaget benämns som alternativ 2 i förstu-
dien. Genom åren har det också upprättats en mängd 
skisser till områdes- och dispositionsplaner.
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Länsstyrelsen bör bevaras alternativt dokumenteras. 
I övrigt påverkas knappast någon naturmark av en ny 
gång- och cykelväg. Det förekommer en del frilufts-
liv i skogen norr om riksväg 94. Dessutom används 
vägsträckan som promenadstråk mellan Antnäs och 
Alvik.

Det är med tanke på gällande förutsättningar och de 

nya alternativ har valts ut och som kommer att jämföras 
mot nollalternativet.

Nollalternativet
Detta alternativ innebär att det inte sker någon föränd-

väg, gång- och cykelnät. Det innebär att oskyddade 

de för stora hälso- och olycksrisker. 

Alternativet innebär en ny gång- och cykelväg mellan 

centrum (cirka 600 m). Gång- och cykelvägen byggs 

parallellt med och strax norr om nuvarande riksväg 94. 

Avståndet mellan gång- och cykelvägen och vägbanan 
bör vara minst 6-7 m med tanke på vinterväghållningen. 
Gång- och cykelvägen föreslås bli belyst. Ungefärlig
kostnad för alternativet är cirka 900 000 kr. 

-

och funktionshindrade särskilt beaktas).

En del mark- och fastighetsintrång.

Ny gång- och cykelväg kan inkräkta på kultur-
föremål.

Alternativet följer fastställd detaljplan. Det innebär 
att en ny gång- och cykelväg mot Alvik anläggs på 
ett avstånd av cirka 120 m norr om riksväg 94. Läget 

-
lan Alvik och Antnäs. Gång- och cykelvägen föreslås 
bli belyst. Ungefärlig kostnad för alternativet är cirka 
900 000 kronor. 
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Samma som för alternativ 1, förutom att det inte blir 
intrång på kulturföremål.

Organisation

Följande personer har varit engagerade i projektet:

Projektledare, Vägverket

Pedagog, Vägverket

Samhällsplanerare, Vägverket

Samordnare FN:s barn konvention, Luleå 
Kommun

Tekniska förvaltningen, Luleå Kommun

 Rektor för Antnäs- och Alviksskolan

Alviksskolan, klass 1-6

Lärare Alviksskolan

Antnässkolan, klass 1-6

Lärare Antnässkolan

 Uppdragsledare, Scandiaconsult Sverige AB

Rektorn har samordnat arbetet med sko-
lorna
I ett tidigt skede av arbetet med barnkonsekvensana-
lysen kontaktades rektorn för skolorna i Antnäs och 
Alvik. Rektorn har samordnat arbetet med skolorna 
samt informerat personal och elever om arbetet med 
barnkonsekvensanalys. På båda skolorna bedrivs verk-
samhet för låg- och mellanstadium.

I Luleå kommun har kontakt tagits med samordnare för 
arbetet med FN:s barnkonvention som informerats om 
projektet. En representant på tekniska förvaltningen, 
som deltagit i ett tidigare projekt ”Luleå skolvägar”, har 

i mötena med skolorna.

Vägverket har representerats av projektledaren, tra-
-

hällsplaneavdelningen av representant för de tidiga 
planeringsskedena. Alla representanter deltog i mötet 
med barnen.

Inför mötet med barn och barnrepresentanter arbetades 
en karta fram innehållande den planerade sträckningen 
med foton över landmärken inplacerade. För att ge 
lärarna möjlighet att förbereda barnen inför informa-
tionsmötet skickades kartan ut cirka 10 dagar före 
mötena. Kartans skala är anpassad så att både Antnäs 

Samtliga elever på skolan informerades under tjugo 
minuter. Vägverket presenterade deltagarna och pro-
jektledaren presenterade projektet samt syftet med 
projektet. Konsulten berättade om vad som krävs 
för att ta fram en handling så att vägen kan byggas 
(beställning, inläsning, inmätning, geoteknik, miljö-
konsekvensbeskrivning, markfrågor, projektering). 

och lämna synpunkter.

Därefter träffade Vägverkets representanter elevrådet 
på respektive skola för att diskutera den planerade 
gång- och cykelvägen. Mötet avslutades med en dis-
kussion med lärarna om barnkonventionen och hur 
Vägverket avsåg att arbeta vidare med projektet.

Barnen ser fram emot en gång- och cykel-
väg
Arbetet med barnkonsekvensanalysen har lyft fram 
de problem som barnen upplever längs den berörda 
sträckan (farligt, höga hastigheter, mörkt m.m). Barnen 
berättade även om den begränsning i rörelsefrihet som 

vilka möjligheter en gång- och cykelväg längs väg 94 
innebär. Byggandet av gång- och cykelvägen mellan 
Antnäs och Alvik kommer att underlätta för speciellt 
barn att röra sig mellan byarna. Utöver detta kom det 

skolvägen eller på andra ställen där de färdas eller 
skulle vilja färdas. Hur hanteras dessa frågor av  be-
rörda väghållare?

Slutsatser
Information till barn i åldrarna 6-12 år var uppskattat 
och skapade en delaktighet hos barn och skolpersonal. 
Många tankar kring vägbyggande diskuterades och det 
blev tydligt att många barn tvingades gå och cykla på 

-
tionsträff för barn skapar stora förväntningar men det 
är svårt att förklara vad planerings- och projekterings-
processen innebär.



24

Önskemål fanns att vägen skulle invigas med en ce-
remoni och bandklippning med mera. Informationen 
till personalen födde tankar om att i ett projekt följa 
byggprocessen från utsättning till beläggning. Ett annat 
uppslag var att dela in gång- och cykelvägen i olika 
delsträckor där olika årskurser svarar för städningen. I 
detta projekt har det varit svårt att hitta naturliga forum 
för att informera barn i åldrarna 12-18 år och av den 

Byggprocesser tar tid
Att informera barnen under projekteringsskedet när 
det mesta är bestämt gör det enklare att förklara vad 

gång- och cykelvägen kommer att se ut och var den ska 
ligga. En annan fördel är att tiden mellan information 
och faktiskt byggande inte blir så lång. En nackdel 
med att informera sent i processen är att möjligheten 
för barnen att påverka blir starkt begränsad.

Barnkonsekvensanalys där barn ges möjlighet att på-
verka dragning och utformning kräver större insatser 
i tid från Vägverket. Mer tid behövs för information, 
framtagande av material, sammanställning och inarbet-
ning. För ett bra resultat av en barnkonsekvensanalys 
i ett tidigt skede krävs även ett stort engagemang från 
lärare på berörda skolor. En nackdel med tidiga skeden 
är att det kan dröja många år innan det projekt som det 
gjorts förstudie på byggs.

Att använda sig av kartmaterial, informationsmöten 
och dialog i mindre grupper som verktyg för kom-
munikation med barn hade både positiva och negativa 

engagemang hos barnen. Den ledde till många frågor, 
berättelser och beskrivningar kring händelser som barn 
varit med om eller hört talas om på olika platser på 
kartan. Det blev tydligt var åtgärder kommer att ske.

Det kartmaterial som tillhandhölls skolorna har enligt 
lärarna varit till hjälp vid förberedelserna inför informa-
tionsmötet. Det är svårt att veta vilka som förstår kartan 
och hur olika åtgärder uppfattas. Det krävs kunskap hos 
lärarna om projektet för att kunna förklara och beskriva 

Vid mötet med elevrådet fördes en diskussion kring den 
karta som eleverna haft möjlighet att studera tidigare. 
Under den diskussionen kom det fram hur rörelserna 
ser ut inom och mellan byarna.

Dialogen med barn i mindre grupper är bra för att 
inhämta synpunkter, förstå hur barnen rör sig och för 
att lära sig vad barnen upplever som obehagligt och 
farligt. Det är negativt att endast en begränsad grupp 
får möjlighet att träffa representanter för Vägverket. 
Att promenera med barnen inom berört område ger 
troligen en mer detaljerad beskrivning av problemen 

Att informera barnen om hur det planerade projektet 
kommer att se ut, var det kommer att ligga och när det 
kan vara aktuellt att bygga var uppskattat. En förutsätt-
ning för att intressera barnen är att projektet berör deras 
vardag så som en gång- och cykelväg kan göra. Mötet 
med barnen innebär även förväntningar på Vägverket 
om fortsatt information när projektet framskrider (byg-
gande och invigning).

Rektorn har samordnat arbetet och informerat personal 
och elever om arbetet med barnkonsekvensanalys. På 
båda skolorna bedrivs verksamhet för låg- och mel-
lanstadium.

Ett kartmaterial skickades till skolorna för att ge lärarna 
möjlighet att förbereda barnen inför informationsmö-
tet.

Samtliga elever på skolan informerades under tjugo 
minuter. Vägverket presenterade syftet med projektet 
och tog upp frågor om vad som krävs för att ta fram 
en handling så att vägen kan byggas. Avslutningsvis 

synpunkter.

Vägverket träffade elevrådet på respektive skola för 
att diskutera den planerade gång- och cykelvägen. 
Mötet avslutades med en diskussion med lärarna om 
barnkonvention och hur Vägverket avsåg att arbeta 
vidare med projektet.



-
dien
Förstudien omfattar området väster om Fränsta fram 
till Gullgård, och berör i första hand väg 531, men även 
vägarna 525 och 589. 

Väg 531 (Fränstavägen) är en länsväg och ett lokalt 
stråk som förbinder samhällena Fränsta och Ljunga-
verk. Vägen är en viktig förbindelse bl.a. för boende i 
deras kontakter med kommundelscentrum. Fränstavä-
gen används av gående och cyklande barn på väg till 
skola, kamrater och fritidsaktiviteter.

Väg 525 är en lokalväg som förbinder byarna söder 

med kommundelscentrum Fränsta. Vägen har inte 
full bärighet utan är en väg med bärighetsklass BK2,
främst beroende på bron över Byforsen. En del tunga 
transporter förekommer dock mellan E14 och södra 
sidan av Ljungan.

Väg 589 (Marktjärnsgatan) är en lokalväg i västra 
delen av centrala Fränsta och används som anslutning 
till E14. Vägen fortsätter norr om E14 som en lokal 
grusväg fram till Gammelbodarna.

E14 tillhör det nationella vägnätet och är ett betydel-
sefullt transportstråk som kopplar samman mellersta 
Norrlands kustland med inland och fjälltrakter. Den 
utgör även en vägförbindelse med Norge. E14 fungerar 
samtidigt som en viktig uppsamlingsled för person- och 
godstransporter till befolkningstäta regioner, större 
industrier och arbetsplatser, utbildningsorter samt kom-
mun- och regioncentra. E14 utgör ett viktigt transport-
stråk för turismen, i mellersta och västra Norrland.
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Brister och problem
Väg 531 är på sträckan mellan Byn och Fränsta smal, 
kurvig och backig vilket medför dåliga siktförhållanden 

hus ligger också nära vägen.

den smala vägen som farlig. Vintertid bildas spår och 
-

dan när man får möte med främst tunga fordon. Av de 

och från skolan i Fränsta. 

Vägen är en lokalväg som löper parallellt med E14, 
men används trots det av många som genomfartsväg 

som hög. 

Enligt inventeringar och bristanalys har det aktuella 
området låg säkerhetsstandard, främst för de oskyd-

beskriva dessa brister och föreslå möjliga åtgärder 
för att eliminera bristerna. Förstudien ska belysa alla 

-
vid vägen, allmänna bevarandeintressen, hushållning 
med naturresurser m.m. Förstudien ska klarlägga för-

utsättningarna för eventuell fortsatt planering och ge 
underlag för beslut om huruvida objektet ska drivas 
vidare eller ej.

Områdets allmänna karaktär

mellan Sundsvall och Östersund, huvudsakligen på 
Ljungans norra strand. Terrängen är kuperad och ut-
görs av en vid älvdal. Älven ligger på 60 m.ö.h. och 
omedelbart norr om E14 ligger Getberget som är 352 
m.ö.h. Strax väster om Fränsta ligger Ljungaverk. 

-
mast Fränsta och mer spridd bebyggelse hela vägen till 
Ljungaverk, cirka 6 km. Söder om bostadsområdena 
utbreder sig jordbruksmark ner mot älven. Söder om 

-
byggelse.

Väg 531 är 5,8-6,3 m bred. Väg 525 är 5,0-5,5 m bred. 
Väg 589 (Marktjärnsgatan) är 6,0-6,5 m bred. E14 är 
13 m bred.
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Hastigheten på vägarna 531, 525 och 589 är begrän-
sad till 50 km/tim. E14 har 90 km/tim utom genom 
korsningen med väg 590 (Gissjövägen) strax öster 
om förstudieområdet, där hastigheten är nedsatt till 
70 km/tim.

Korsningarna mot väg 531 är reglerade med stopp-
plikt eller väjningsplikt. Korsningen mellan E14 och 
väg 531(anslutning mot Ljungaverk) och väg 590 
(Gissjövägen) är kanaliserad med särskilda körfält 
för vänstersvängande. Övriga korsningar mot E14 är 
reglerade med stopplikt.

Gående och cyklande förekommer i relativt stor om-
fattning på väg 531. Enligt skolans föräldraförening 

vägen och som ska ta sig till och från skola eller för-
skola i Fränsta. Från årskurs 3-4 blir det allt vanligare 
att barnen går och cyklar på egen hand. Många elever 
skjutsas i området av sina föräldrar på grund av bris-
tande säkerhet. 

– Stöde, linje 193 Fränsta – Hjältanstorp och linje 194 

med cirka 15 dubbelturer.

i vardera riktningen längs väg E14 sträckan Sundsvall 
– Östersund. 

dubbelturer per dygn finns mellan Östersund och 

Sundsvall, vilka stannar i Fränsta. Restiden till Sunds-
vall är cirka 50 minuter.

E14 är en rekommenderad väg för transporter med 
farligt gods, som därmed är ganska omfattande. För väg 
531 bedöms sådana transporter förekomma i begränsad 
omfattning. Pendling förekommer främst via E14 mot 

Befolkning och tätortsstruktur
Fränsta var före kommunsammanslagningen centralort 
i Torps socken. Fränsta är numera ett kommundelscen-

Det aktuella området ligger i den västra delen av och 
strax väster om Fränsta tätortsområde. Inom förstudie-
området är bostäderna till stor del lokaliserade längs 
väg 531 och är delvis byggda med ganska långa avstånd 
mellan varandra. Närmare Fränsta, vid Hammar och 

villabebyggelse.

-
dieområdet samt på båda sidorna av väg 531. Hela 
området räknas i kommunens planering till Fränsta 
tätort. Bullerzonen från E14 (55 dBA ekvivalentnivå 
utomhus) berör inte förstudieområdet. Bullret från väg 
531 når nivåer över 55 dBA för hus som ligger närmare 
vägmitt än 15 m.
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Social och kommersiell service

340 elever från sexårsverksamhet t.o.m. årskurs 9, 
förskola, folktandvård, post, försäkringskassa, ar-
betsförmedling, kommundelskontor, bank, pizzeria, 

-

handelsträdgård, bageri, traktorverkstad, massageprak-
tik, damfrisering, fotvård och begravningsbyrå.

Huvuddelen av dem som bor inom området har sina 

främst arbetsplatser inom social och kommersiell ser-

bl.a. Torps Elektronik och Fränsta Processprodukter 
AB, som tillverkar rostfri och syrafast utrustning för 
bl.a. pappers- och cellulosaindustrin. Riksarkivet har 
en verksamhet i Fränsta inom Media Konverterings-

adress. Totala antalen arbetsställen i Fränsta anges i 
kommunens översiktsplan till 129.

några lantbruk, en måleriverkstad och en mekanisk 
verkstad.

Den kommunala översiktsplanen är våren 2004 under 
revidering. I remissförslaget anges väg 531 mellan 
väg 525 och skolan i Fränsta som en av åtta sträckor 

erfordras längs statliga vägar. I övrigt saknar förslaget 
till översiktsplan konkreta åtgärder som berör förstudie-
området. Någon ytterligare planering pågår ej. 

Området berör inga dokumenterade intresseområden 
för rekreation och friluftsliv. De kulturmiljövärden som 

-
rådet har en alpin skidanläggning som attraherar besö-

Ljungan omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken, 
7 kap 13§. Just strandområdena har också det största 
värdet för rekreation och friluftsliv. Fiske förekommer 
i stor omfattning, främst i Byforsen.

Området utgörs av den norra stranden av Ljungan/
Torpsjön och avgränsas i väster av väg 525, i öster av 
centrala Fränsta, i norr av E14 och i söder av Ljungan. 
Området är kuperat med stora höjdskillnader. Ljungan 
i söder ligger på en nivå av 60 m.ö.h. Bebyggelsen i 
centrala Fränsta ligger på cirka 100 m.ö.h. och strax 
norr om E14 ligger Getberget som är 352 m.ö.h. Mar-
ken består främst av morän och lera. Lerområdena är 
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i huvudsak uppodlade medan bebyggelsen ligger på 
moränkullar. 

Området består till största delen av jordbruksmark. 
Delar av området är exploaterat för främst bostäder. 
Inga riksintresseområden för naturvård berör förstudie-
området. Naturvårdsobjektet Viknäset (N 60 070) är en 
del av Ljunganåsen och har geologiskt bevarandevärde. 
Området ligger i huvudsak söder om Ljungan och be-
rörs inte av planerade åtgärder. 

innebär risk för föroreningar i marken. Den ena sta-
tionstomten sanerades för något år sedan och ligger 
dessutom inte så att den berörs av projektet. På den 
andra tomten, för den gamla Esso-stationen, pågår sa-
nering som ska vara klar sommaren 2004. Om åtgärder 
ska vidtas på denna tomt måste troligen provtagning ske 
för att kontrollera förekomsten av föroreningar.

Hastigheten är begränsad till 50 km/tim, men överskri-
danden förekommer ganska ofta. Hastigheten upplevs 
som hög. Med tanke på vägens standard med många 
tvära kurvor och krön, direktutfarter och oskyddade 

är farligt att färdas längs vägen. Gående och cyklande 

när de går till och från hållplatserna.

Inom det aktuella förstudieområdet har det på det stat-
liga vägnätet under tioårsperioden 1992-2002 inträffat 

olycka på väg 531. Under samma period har på E14 in-
till förstudieområdet skett 9 polisrapporterade olyckor 
med fördelningen 5 svåra och 4 lindriga olyckor inträf-
fat och i Fränsta tätort längs väg 531 har en lindrig och 
en olycka med dödlig utgång inträffat. 

boende invid vägen störs av buller. Endast de hus som 
ligger närmare vägen än 15 m kan ha bullernivåer över 
riktvärdet för god miljö (55 dBA). 

Elever i Fränstaskolan har genomfört undersökningar i 
förstudieområdet. De yngre skolbarnen har gjort kartor 
där de markerat var de bor. De har i mindre grupper 

-
skrivit sina iakttagelser i texter och bilder. Tillsammans 
med föräldrarna har de besvarat frågor i ett formulär 
om hur de tar sig till och från skolan och vilka risker 
de upplever på vägen till och från skolan. 

barnen leker och umgås med sina kamrater. Enligt en 
undersökning som genomförts av lärarna i F-2 leker 
de yngre barnen i närheten av bostaden eller skjutsas 
av sina föräldrar till kamrater som bor längre bort och 
till fritidsaktiviteter. Barnen i 3-4 har ritat in sina skol- 
och fritidsvägar på en gemensam karta över Fränsta. 

som är viktiga för barn.

De har markerat på en väggkarta var de bor, var de har 
sina fritidsaktiviteter och vänner. Med trådar i olika 
färger har de markerat hur de rör sig i området. De har 
markerat på kartor vilka platser och sträckor som de 

dessa. Barnen har även beskrivit sina skolvägar med 
teckningar och egna berättelser. 
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De äldre barnen har ordnat stormöten där man disku-
terat vad som borde undersökas och har sedan arbetat i 
grupper med olika undersökningar. En grupp har gjort 
en resvaneundersökning om hur de tar sig fram till fots, 
på cykel, i bil eller buss i samhället. En annan grupp 

och fotograferat de farliga platserna. De har på en karta 
över hela samhället markerat de farliga platserna med 
foton och texter. 

Eleverna i klass 7C har genomfört en hastighetsmätning 
i maj 2004 klockan 10.15-10.50 på Fränstavägen väster 
om korsningen med Marktjärnsgatan. Under denna tid 
passerade 53 fordon varav 33 hade högre hastighet än 
50 km/tim, 11 högre än 60 km/tim och 6 högre än 70 
km/tim.

Fränstaskolan anordnade ett kvällsmöte i aulan för 
föräldrar, Kraftsamling Fränsta, Vägverket och andra 
intresserade. Elever och lärare presenterade sitt arbete. 
Barnens kartor, bilder och berättelser visades på ut-
ställningsskärmar och i bildspel. Därefter diskuterade 
man vilka möjligheter som fanns att komma till rätta 
med problemen.

Tillgänglighet
Tillgängligheten med bil till arbete, social och kom-
mersiell service och annat är god och begränsas inte i 
nämnvärd grad av brister i framkomligheten. Utbyggd

bristen på gång- och cykelvägar och hastighetssäkrade 
korsningar att tillgängligheten inte är tillfredsstäl-
lande.

Barn och föräldrar har besvarat ett frågeformulär. På 

får gå eller cykla själv svarade några föräldrar:

Bilar kör fort. Vi anser barnet inte moget för 
att cykla på denna väg.

– Hon får inte cykla i Fränsta och inte till 
Fränsta.

– De får inte cykla där trottoaren tar slut. 
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Undersökningen visade att många barn skjutsades av 
föräldrarna med följande motiveringar: 

– Vägen är smal utan vägren eller trottoar, bi-
larna kör alltför fort. 

sina barn till skolan.

– Vägen är farlig!

– Bil för att det är osäkert att gå på vägen.

– Smal väg med skarpa kurvor. Oskar får inte 
cykla på vägen eller korsa den utan uppsikt 
från vuxen.

-
vägen:

också alla bussar samtidigt. Många kör också 
alldeles för fort.

lastbilar) på en så smal, krokig väg. Så många 
barn och ungdomar som färdas där samtidigt.

– Den är trång vid morgnar och på eftermiddag-
ar när många barn vistas där på väg till och 
från skolan och fritidsaktiviteter. 

Föräldrarna gav förslag till åtgärder:

– Komplettera vägen med gång och cykelväg.

– I första hand bör vägen från Fränsta mot Kom-
sta – Hammar göras säkrare för cyklister och 
gående.

Några elever i 5-6 beskriver vägen så här:

– Förbi mitt hus kör bilarna för fort. Man kan 
inte cykla i normal takt utan att vara rädd att 
bli påkörd i kurvorna. 

– Bussarna kör så nära en så om man sträcker ut 

– Korsningen vid Byforsen till Byn är farlig för 
att när det kommer en buss så tar han upp hela 
vägen.

Vid ett samrådsmöte uttryckte en förälder sin oro på 
följande vis: 

– Jag har räknat ut att mina barn har gått ungefär 
25 000 gånger fram och tillbaka på den där vä-
gen, hittills. Och dom riskerar livet varje gång. 
Det är värst på vintern. Man har ingenstans att 
ta vägen som fotgängare när en buss och en bil 
eller en buss och en lastbil möts, annat än att 
hoppa ner i diket.
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Resultaten av klassernas undersökningar av hur de 
färdas i Fränsta visar att ju äldre barnen blir, desto 
mer tar de sig fram på egen hand till sina vänner och 
aktiviteter. Undersökningen visar också att föräldrarna 
är oroliga för att barnen ska skadas:

– Eftersom han är 11 år kan vi inte längre säga 
nej när han vill umgås med sina kompisar. 

– Vi ser gärna att de ringer när de kommer fram 
om de går eller cyklar till kompisar.

vara ordnat?
Barn och föräldrar har under kartläggningsarbetet 
framfört förslag på förbättringar utmed Fränstavägen. 
Ibland har man också lämnat förslag till förbättringar 
av området runt skolan, i Fränsta centrum och andra 
platser som inte ryms inom utredningsområdet. 

För att Fränstavägen ska bli säkrare för barnen och 

plats för att gå och cykla, lägre hastigheter och bättre 

gång- och cykelväg.

Svaren från undersökningen visar att barnen önskar att 
få en trottoar och en cykelbana längs hela gamla E14 
mellan Fränsta och Ljungaverk: ”Då kan jag cykla till 
skolan och kompisar”, säger en av eleverna.

– Jag tycker att dom skulle göra en cykelväg 
och en trottoar där man går. Eller så gör man 
en bred trottoar så man kan både gå och cykla 
efter Fränstavägen. 

– Vägen är väldigt smal från Byforsen till 
-

bana där.

Klass 5-6 framhåller att det bästa vore om det fanns 
en cykelväg som inte ligger alldeles intill vägen. En 
förälder framhåller att vägen bör vara mera upplyst. 
Förutom plats att gå och cykla på anser barn och vuxna 
att det krävs lägre hastigheter. Föräldrarna anser att det 

– Det blir så trångt när man cyklar och möter två 
bilar samtidigt så att man måste cykla så nära 
diket. Vi har även en farlig kurva där vi inte 
kan se bilarna så jag måste vara extra försiktig 
vid den kurvan. Jag cyklar och åker bil och 
buss till skolan.

Flera elever anser att det behövs övergångsställen:

– På hela den där långa sträckan (och även på 
-

gångsställen.

– Jag tycker att det ska vara tydligare över-
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Syftet med åtgärderna på vägarna är främst att förbättra 

gäller i första hand för väg 531. Kapitlet ”Tänkbara 
åtgärder” genomförs som en åtgärdsanalys med hjälp 
av fyrstegsprincipen, där åtgärderna analyseras förut-
sättningslöst och stegvis i fyra steg. Därefter görs en 
sammanvägning och prioritering av åtgärderna med 
olika tidsperspektiv.

Steg 1. Påverkan på transportbehov och 
färdmedelsval
Större delen av resandet på de aktuella vägsträckorna 

-
gen väl utbyggd och erbjuder ett bra alternativ för de 

-

samåkning kan i liten utsträckning begränsa antalet 
personbilar. 

vara åtgärder som förbättrar säkerheten för oskyddade 
-

gå eller cykla till skolan och till andra målpunkter. 

-
ligt vägnät

kan föras över till E14. För att uppnå detta måste man 
troligen vidta åtgärder som begränsar framkomligheten 

-
kerhetshöjande åtgärder på E14. Sådana åtgärder har 
också en direkt effekt genom att förbättra säkerheten 

-

på 30 km/tim längs hela väg 531 kan någon nämnvärd 

därför inte anses vara realistiskt.

En ombyggnad av väg 531 som ska ge bättre säkerhet 

cyklande kräver fysiska åtgärder. Det kan handla om 

från bilarna, om punktåtgärder som sänker hastigheten 

förändrad huvudinriktning för att markera att här börjar 
väg 531 en liten väg där låg hastighet gäller. Troligen 
krävs en kombination av dessa åtgärder tillsammans 

på E14 för att uppnå ett tillräckligt bra resultat. 

Förbättringsförslaget innebär att gång- och cykelbana 
anläggs längs väg 531 på delen Byn – Fränsta. Om-
byggnad av korsningarna med väg 525 och väg 589 
(Marktjärnsvägen) med förändrad huvudinriktning 
mot E14, samt hastighetssäkrande åtgärder vid punkter 

erfordras mindre åtgärder vid korsningarna vid E14. 

-
nad
En mer omfattande vägbyggnadsåtgärd kan vara att 
bygga ut den Centrumled som funnits med i plane-
ringen tidigare. En sådan led skulle leda bort huvud-

är dock så hög att det inte förefaller möjligt att åstad-
komma en sådan lösning.
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Hastighetssäkrande åtgärder på väg 531 genom fysiska 
åtgärder (avsmalningar, busshållplatser mm) där barn 
korsar Fränstavägen kan ge en påtaglig förbättring av 

bilister som väljer E14 försämras dock genom att de 
ska passera två korsningar på E14 när de svänger in 

framkomlighet både för bilar och bussar. I gengäld 

ett folkhälsoperspektiv.

Positiva effekter: 

Bättre möjligheter för barn att korsa väg 531.

Negativa effekter: Sämre framkomlighet för bil- och 

väljer E14.

Gång- och cykelbana
En utbyggnad av gång- och cykelbana medför bättre 

medföra en viss ökning av andelen gående och cyk-
lande, åtminstone bland barnen. Framkomligheten för 

Positiva effekter: 
gående och cyklande. Större möjligheter för barn att gå 
och cykla på egen hand. Minskad oro hos föräldrar.

Negativa effekter: Dyrare än enbart farthinder. Vissa 
intrång på tomtmark. Risk för högre hastighet på bil-

Bullerzonen från E14 (55 dBA ekvivalentnivå utom-
hus) berör inte förstudieområdet. Bullret från väg 531 
når nivåer över 55 dBA för hus som ligger närmare 
vägmitt än 15 m.

De bästa åtgärderna för barn är gång- och cykelvägar, 

Fränstavägen är en planskild korsning bäst. Planskilda 
korsningar är inte möjliga att genomföra utmed den 
aktuella vägsträckan. Det bästa som går att genomföra 

där barnen ska korsa vägen är åtgärder som ser till att 

Slutsatser
Förstudien föreslår att en arbetsplan upprättas enligt 
förbättringsalternativet, en ombyggnad av väg 531 
med gång- och cykelbana, ombyggnad av korsningarna 
med väg 525 och väg 589 (Marktjärnsvägen) med 
förändrad huvudinriktning mot E14, samt hastighets-
säkrande åtgärder vid punkter där särskilt behov av att 

9 miljoner kronor.

Under arbetet med förstudien har samråd hållits med 
-

lits med Kraftsamling Fränsta och invånarna i Fränsta 
i form av ett informationsmöte. Mötet resulterade i att 
ett dialogprojekt med innevånarna startades.

Elever och personal i Fränstaskolan har också medver-
kat, och då framför allt i kartläggningsarbetet som är 
en del av den barnkonsekvensanalys som Vägverket 
upprättat.

Förstudiens samrådsversion har sedan sänts för tidigt 
samråd till kommunen och Länsstyrelsen. Föreningar 
och allmänhet har kunnat ta del av förstudien, som hål-
lits utställd på kommundelskontoret i Fränsta samt på 
Vägverket i Härnösand. Kungörelse om utställningen 
har skett i ortens dagstidningar. En samrådsredogörelse 

framförts under samrådet har till största delen beaktats 
i den nu reviderade Förslagshandlingen. Denna kom-
mer att skickas på formell remiss till kommunen och 
Länsstyrelsen.

tidigast år 2006. Planen kan komma att revideras.

Arbetsplan bör upprättas för ombyggnad av väg 531 
med ny gång- och cykelbana längs vägen, och hastig-
hetsdämpande åtgärder enligt förbättringsalternativet. 
Utformningen bör även syfta till att leda över genom-
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Väg 274, Skärgårdsvägen är en länsväg som förbinder 
Stockholm med skärgården. I Grantomta som ligger i 

barnen. Vid Grantomta korsas Skärgårdsvägen av en 
väg som på ena sidan korsningen heter Fruviksvägen 
och på den andra Viks skolväg. Många barn måste 
passera korsningen på väg till och från skola och fri-
tidsaktiviteter. 

skjutsas över vägen med skolbuss. Vägen och kors-
ningen utgör en hälso- och olycksrisk för dem som 
går och cyklar, inte minst för barnen. Barn är särskilt 
utsatta för luftföroreningar och buller. 

Vägutredningen avser väg 274, Skärgårdsvägen vid 
Grantomta och omfattar vägområdet med sidoområ-
den samt anslutande vägavsnitt inklusive gång- och 
cykelvägar.

Syftet är att ge underlag för val av åtgärd som gör det 

korsa vägen på ett säkert sätt samt att ge underlag för 
-

sad för funktionshindrade. Syftet är också att beskriva 
konsekvenser av alternativa åtgärder.

I vägutredningen ingår en barnkonsekvensanalys. 
Syftet med analysen är att kartlägga vilka behov och 
problem barnen har och att pröva vilka åtgärder som är 
de bästa för barnen. Förutom Vägverkets egen kartlägg-
ning har även skolbarn som rör sig i området beskrivit 

som studerats är en planskild korsning med en tunnel 
under vägen och hastighetsdämpande åtgärder med 

– Vägutredning och barnkonsekvensanalys
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Grantomtakorsningen
Själva korsningen domineras av de stora asfaltytor som 
vägarna och parkeringen framför Grantomtakiosken 
bildar. Närområdet är till allra största delen bebyggt, 
eller kommer att bebyggas. De boende 
rör sig mycket kring och över korsningen 
eftersom viktiga målpunkter finns på 
båda sidor om Skärgårdsvägen.

Vägens funktion och standard
Väg 274, Skärgårdsvägen passerar den 
aktuella korsningen med Fruviksvägen 
och Viks skolväg. Vägen har ett körfält 
i vardera riktningen. I Grantomtakors-

-

-
vägens västra sida. Ett signalreglerat 
övergångställe över Skärgårdsvägen är 
beläget på norra sidan av de anslutande 
vägarna i korsningen.

-
ringar. Fruviksvägens och Viks skolvägs anslutningar 
är försedda med övergångsställen. Korsningen vid 

ödsliga asfaltsytor (Vägrevision 1999). Hastighets-
begränsningen är sänkt från 50 km/tim till 30 km/tim 
genom korsningen under tiden 07.00-09.00 och 12.00-
15.00.

Barnens rörelsemönster och målpunkter har studerats 
vid Viks skolvägs anslutningar vid Grantomta och vid 
Viks central. En viktig del var att iaktta om barn gick 
själva eller med kamrat i sällskap eller om de gick till-
sammans med vuxen person. Cyklister har studerats, i 
första hand de som korsar Skärgårdsvägen, men även 
de som cyklat längs med Skärgårdsvägen har iakt-
tagits. Cyklande barn har uppmärksammats särskilt. 
Viktiga målpunkter i området är: Busshållplatserna, 
Viks skola och Montessoriskolan, Grantomtakiosken 
och Haghulta bostadsområde.

Under morgonens maxtimme passerar cirka 230 gående 
korsningen. Den aktuella korsningen ses som mest 
angelägen att åtgärda längs Skärgårdsvägen. Boende 
och intressenter ser det som mest angeläget att åtgärda 
barnens skolväg så att de kan passera väg 274 på ett 

cyklister är beroende av hur gen vägen är samt vän-
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Övergångsställena på Skärgårdsvägen är inte gena till 
och från busshållplatserna, vilket medför att gående 
korsar vägen på körytorna.

Det signalreglerade övergångsstället medför väntetider. 
Framkomligheten för att korsa Skärgårdsvägen vid det 
signalreglerade övergångsstället är god. Det händer att 
de gående går över Skärgårdsvägen vid korsningen på 
andra ställen än via det signalreglerade övergångstället. 
Cyklister i riktning från Grantomta norrut mot Hem-

uppsatt som visar att cykelvägen inte längre följer 
Skärgårdsvägen.

Grantomta med trafik mot Stockholm är belägen 

Skärgården är belägen norr om Viks skolväg, norr 
om Grantomtakiosken. Grantomta är en frekventerad 
hållplats med cirka 200 avstigande och 200 påstigande 
bussresenärer dagligen.

Tillgänglighet
Med god tillgänglighet avses i vägutredningen att 
grupper som barn, äldre och funktionshindrade kan 
röra sig på egen hand mellan sina målpunkter. Den 

gående att röra sig fritt i området, detta gäller särskilt 

-
sättning för god tillgänglighet för alla. Att gå till och 
från busshållplatsen är en del av resan.

-

och cyklister. Troligtvis är medelhastigheten mycket 
högre än den tillåtna hastigheten. Risken att dödas eller 
skadas allvarligt ökar dramatiskt vid hastigheter över 

-
heten god i korsningen.

fordonshastigheten inte överskrider 30 km/tim eller att 
passagen kan ske planskilt. Grantomtakiosken, Viks 
skola, Montessoriskolan, busshållplatser och andra 

av att korsa Skärgårdsvägen i korsningen. Fordons-
hastigheten och behovet av att korsa vägen gör att 

och cyklister.

Barn har inte samma förutsättningar som vuxna att 
-

också viktigt att gång- och cykelbanor avskiljs med 
räcke eftersom barnen inte har samma motoriska för-
måga som vuxna. Inte heller detta uppfylls vid Gran-

låg vid Grantomta. 

37



Kartläggning av skol- och fritidsvägarna
Inledningsvis genomfördes en kartläggning av barnens 
skol- och fritidsvägar. Syftet var att visa vilka barn som 
var berörda och vilka kvaliteter området erbjöd 
barnen dvs. möjligheter till lek, utomhusaktivi-
teter, naturupplevelser m.m. Avsikten var också 

-
säkerhetsproblemen. De skulle beskriva hur de 
ansåg att det ska vara ordnat för barnen. 

Ett frågeformulär delades ut till samtliga 460 
barn i Viks skola och Grantomta Montessoriskola 
tillsammans med ett brev som beskrev bakgrun-
den till genomförandet av barnkonsekvensana-
lysen och syftet med kartläggningen. Vägverket 
besökte därefter skolorna för att informera om 
och svara på frågor om planerna på att förbättra 
vägmiljön utmed Skärgårdsvägen. Frågeformulä-
ret besvarades av barn och föräldrar tillsammans. 

Frågorna handlade om hur barnen tog sig till skola och 
fritidsaktiviteter, hur barn och föräldrar uppfattade ris-
ker utmed vägarna och vad man ansåg krävdes för att 
alla barn tryggt och säkert ska kunna ta sig till skolan 
och till fritidsaktiviteter på egen hand.
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Resultatet av kartläggningen visade var de lekte och hur 
de rörde sig i området runt väg 274 och 222. Resultatet 

på egen hand och hur många som eskorterades eller 
skjutsades. Det visade också hur föräldrar upplevde 
barnens situation. 

Svaren visade att vart femte barn gick till skolan på 
egen hand. Men det var stora skillnader mellan de 
yngsta och de äldsta barnen. En del barn uppgav olika 
färdsätt för olika årstider, dagar eller riktningar t.ex. bil 
med förälder på morgonen och skolskjuts hem. 

Drygt hälften av barnen skjutsades av föräldrarna. 
Några barn gick till skolan i sällskap med en förälder. 
Mer än hälften av barnen som skjutsades skulle få gå 
eller cykla till skolan om skolvägen varit säker.

-
teter?
På en karta har barn och föräldrar markerat de platser 
barnen brukar vistas på under sin fritid och vad de 
brukar göra där.

Mindre än en femtedel av barnen gick till sina fritids-

med sina föräldrar eller skjutsades med bil. Många barn 
skulle få gå eller cykla till aktiviteterna om vägarna var 
säkra. Enkätsvaren har förts samman på kartan.

Skolbarnen vistas i hela området kring Skärgårdsvägen 
på väg till och från skolan och på sin fritid. De van-
ligaste fritidsaktiviteterna var att besöka en vän eller 
bada. Eftersom barnen har kamrater över hela området 
behöver de kunna röra sig fritt i närmiljön.

39



-
gen?

Flera av barnen uppger att de inte kan ta sig över väg 

– Det är svårt att ta sig ifrån Torshällsvägen (om 
man inte går genom skogen, som snart kom-
mer att bebyggas) 

– Det är väldigt svårt att korsa Skärgårdsvägen 

Oavsett vilka områden som barnen bor i så påpekar 
man att det saknas gång- och cykelvägar. Utmed väg 

-
men så här:

– Skärgårdsvägen  är livsfarlig för fotgängare 
och cyklister. Där går det bara att köra bil, 
vilket är märkligt och absurt.

och ska promenera bort till Torshällsvägen så 

och framåt. 

Omöjligt att ta sig dit utan bil (från Grills till 

trottoar.

Viks- och Grantomta Montessoriskola. Man oroar sig 

– Vägen är rak och tillåter 70km/tim. Alldeles 
för fort. Hög belastning på vägen sommartid.

– Bilarna kör fort på Skärgårdsvägen. Det är 
mycket bilar.

Man påpekar att vägmiljön inte är anpassad för gående 
och cyklande barn:

– Nu är det på en trottoar som vi cyklar utefter 
Skärgårdsvägen och det är oerhört riskfyllt 
eftersom ett enda vinglande på cykeln kan 
medföra att barnen ligger ute på körbanan med 
stor risk för att bli överkörda.
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idrottsplatsen i Hemmesta behöver barnen 
korsa Skärgårdsvägen 3ggr, bara vanliga över-
gångsställen (utan signal), farligt.

Många barn beskriver den oro och rädsla de känner 
vid det ljusreglerade övergångsstället i korsningen vid 
Grantomta:

– Läskigt vid Grantomtakorsningen.

– Farligast är övergångsstället vid Grantomta.

Även föräldrar oroar sig för korsningen: 

– Som förälder är jag alltid orolig över att mina 
barn skall bli påkörda vid övergångsstället!

– Någonting måste görs åt korsningen Skär-
gårdsvägen - Viks skolväg/Fruviksvägen. Vi 
går där dagligen till och från skolan och kan 

en tidsfråga innan ett barn blir påkört där.

– Dessutom är 30 begränsningen satt från 07-09 
till 12-15. Barn som slutar efter 15 får alltså 

50km/h.

– Inget säkert övergångsställe över Skärgårdsvä-
gen.

– Torshällsvägen är svår att ta sig ifrån (om man 
inte går genom skogen, som snart kommer att 
bebyggas)

– Det är väldigt svårt att korsa Skärgårdsvägen 

Många barn uppger att de inte kan lita på att bilförarna 

-
sats av bilister och olyckor uppstått.

– En del kör mot rött.

– OBS! Det är många bilister som kör mot rött 
ljus i korsningen!

– Man kan inte  lita på ”grön gubbe”.

– Det är farligt att gå över Skärgårdsvägen även 
fast det är ”grön gubbe” ibland. Bilarna stan-
nar inte alltid fast det är rött för bilarna.

– När man går över stora vägen kör bilarna 
ibland mot rött (Skärgårdsvägen). Barnen går 
ofta direkt vid ljusväxlingen till grönt och ser 
sig inte alltid för.

Barn och föräldrar har haft möjlighet att på en karta 
markera platser som de anser är farliga. Många platser 
utmed vägarna 222 och 274 pekas ut som farliga, bl.a. 
korsningen vid Grantomta ut liksom korsningen Skär-
gårdsvägen/Viks skolväg vid Viks central.
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En del av kartläggningsarbetet genomfördes i samar-
bete med några av klasserna vid Viks skola och Gran-
tomta Montessoriskola. Eleverna beskrev i ord och bild 
hur de rörde sig i området, vilka problem de upplevde 
och hur de ansåg att skolvägen skulle utformas för att 
vara trygg och säker. De diskuterade  i grupper  gemen-
samma problem och risker på sina skolvägar. 

Grantomtakorsningen
Några av klasserna studerade Grantomtakorsningen. 
De gjorde skisser av korsningen  med förklarande 
bildtext. I en del av beskrivningarna framgår hur man 
rör sig i korsningen:

– Jag går över korsningen ofta. Ibland har vi 

och andra tillfällen när jag går här och jag går 
i skolan. 

– Jag går eller cyklar till skolan varje dag. Jag 
går över övergångsstället. 

– Jag går över korsningen på tisdagar efter sko-
lan kl. 4.15 för att jag går till pianot. Annars 
blir jag skjutsad av min granne. Och så går vi 

– Jag använder korsningen varje dag! På morgo-
nen och på eftermiddagen eftersom jag cyklar. 
Men på fritiden använder jag övergångsstället 
med!

– Jag går bara över korsningen (Grantomta) när 
vi ska åka buss med skolan. 

– Jag går själv. Det är lätt och ofarligt. Jag går 
en väg som går snabbare. Det tar 3 min till 
Fredrik och Viktor och 5 min till Kristoffer.

En del barn åker bil. De skriver kortfattat om resan: 

– Jag åker bil till skolan. 

– Jag bor i Strömma i ett gult hus. Jag åker bil 
till skolan. 

En del barn har beskrivit problem som rör säkerhe-
ten:

– Jag är osäker när det kommer bilar på Skär-
gårdsvägen, om bilarna ska svänga in på Viks 
skolväg eller till Grantomtakiosken. Bilarna 
blinkar ofta inte.

Klasserna sammanställde sina arbeten i en utställning 
som visades vid ett samrådsmöte med allmänheten.

42



Många synpunkter från skolbarn och föräldrar handlade 
om åtgärder för att barnen på ett säkert och tryggt sätt 
skulle kunna ta sig fram på egen hand. 

Eleverna formulerade en del förslag som de ansåg 
skulle minska riskerna på skolvägen. En del av barnen  
gjorde bilder med förslag till lösningar för korsningen 
Skärgårdsvägen – Fruviksvägen.

– Jag tycker att ni ska bygga en tunnel under 
Skärgårdsvägen för en bro skulle bussarna slå 
i.

– Jag tycker man ska bygga en bro eller en tun-
nel vid busshållplatsen över till övergångsstäl-
let vid vårat staket! 

– Jag tycker att ni ska försöka ändra på kors-
ningen vid Grantomta. Jag tycker att det ska 
vara en tunnel under marken som leder till 
korsningen vid Grantomta och den motsatta 
vägen ska det gå en bro över vägen där under. 
Och så ska det vara en rullbräda som över-
gångsställe.

– Jag tycker att man kan ha antingen en bro 
över eller en tunnel under vägen. Om det var 

en tunnel så ska den ha lampor i taket och ett 
räcke så att gamla kan gå där. 

– Jag tycker att ni ska bygga en rullbro med 
stoppknappar som människorna går på. Då blir 
det inga olyckor.

Även i enkätsvaren togs förslag till åtgärder i kors-
ningen upp. Barn och föräldrar ansåg det viktigt att  
barnen får en säker övergång vid Skärgårdsvägen/Gran-
tomtakiosken. Vidare kunde man läsa många förslag i 
svaren med önskemål om:

Att skapa säkrare miljö i den nämnda kors-
ningen Viks skolväg/Fruviksvägen. 

-
ningen vid Grantomta/Skärgårdsvägen åtgär-
das för gående/cyklande.

Att barnen kan passera Skärgårdsvägen säkert. 

Att inte behöva korsa Skärgårdsvägen i samma 
plan som bilarna.

Att få en viadukt vid korsningen vid Gran-
tomta.

Att korsningar som den på Skärgårdsvägen 
skulle gå att korsa antingen under genom en 
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tunnel eller genom en gångbro. Den vägen är 

över själv.

En bro eller tunnel vid övergången från Hag-
hulta till Viks skolväg. Det räcker inte med 
rödljus och hastighetssänkning.

Man vill att det ska vara möjligt att gå och cykla tryggt 
och säkert utmed Skärgårdsvägen:

Det behövs ordentliga gång- och cykelvägar.

Tillgång till belysta cykel och gångvägar hela 
vägen.

Övergångsställen belysta.

Fler och bättre gångvägar.

Säkra vägar med rödljus vid övergångsstäl-
lena.

Cykelvägar och trottoarer t.ex. längs Skär-
gårdsvägen.

Detta avsnitt beskriver det förslag till åtgärd som 
Vägverket anser är den bästa möjliga för att barnen 
ska kunna korsa Skärgårdsvägen vid Grantomta på 
egen hand. 

En gång- och cykelväg byggs i en tunnel under Skär-
gårdsvägen mellan Fruviksvägen och Viks skolväg 
utanför Grantomta Montessoriskola. 

En gångväg med trappor i båda ändar byggs i tunnel 
mellan Grantomtakiosken och gång- och cykelvägen 
som leder till hållplatsen för bussar mot Gustavsberg.

De båda vägarna korsar varandra mitt under Skär-
gårdsvägen.

detta sätt kan man ta sig från Haghulta till skolan, ki-
osken, busshållplatserna från alla håll utan att behöva 
korsa några bilvägar.

En planskild korsning kan användas av alla barn och 
vuxna om den känns trygg och inte innebär en alltför 
stor omväg. Därför ska dagsljus släppas in ovanifrån 
från ett hål mitt i rondellen. Belysningen ska ge trygg-
het och trivsel.

-
ning, en bro eller en tunnel, är den bästa åtgärden för 
att barnen ska kunna korsa vägen tryggt och säkert.

För att barnen i Viks skola och Grantomta Montesso-
riskola ska tycka det är trevligt att använda tunnlarna 
är det viktigt att de får vara med och bestämma om 
gångtunnelns utformning och utsmyckning.

Arbete med arbetsplan kan startas under vintern 
2002/2003 och vara färdig under 2003. I det fortsatta 
arbetet ska de uppsatta projektmålen följas upp och 
hänsyn tas till de kvalitetskrav som ställts.

För att genomföra projektet krävs ändring i gällande 
detaljplan för korsningen. Värmdö kommun ansvarar 
för detta arbete. Om alternativet med gång- och cy-
keltunnel väljs ska grundvattennivåerna kartläggas 
noggrannare i nästa skede och åtgärder vidtas för att 
undvika påverkan på grundvattnets nivå eller kvalitet. 
Om det i arbetsplaneskedet visar sig att grundvatten-
nivån ligger nära, eller ovanför tunnelns bottennivå 
kan vattendom krävas för byggandet. Vattendom söks 
då efter arbetsplanens fastställande.

Vägverket har hållit två samråd med allmänhet och 
deltagare från Värmdö kommun. Det första mötet hölls 
i samband med inventeringen och det andra i samband 
med att förslag till åtgärder tagits fram. Minnesanteck-
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Inledning
-

visade också att Kyrkogatan och Storgatan borde stu-

skulle uppkomma.

Med utgångspunkt i FN:s barnkonvention har en 
barnkonsekvensbeskrivning utförts på Fröviskolan i 
Högsby med mål att få elever och lärare delaktiga i 
planprocessen och därigenom få ett ökat kunnande 

-
ningen mellan väg 23 och väg 34 behövde åtgärdas, 
övergångsställen ansågs felplacerade eller saknades 
samt att passagen över Tingebro var för smal och 

Högsby, ett samhälle med cirka 2 000 invånare, är 
beläget cirka trettio kilometer väster om Oskarshamn
i Småland. Högsby ligger där riksväg 23, som går 
mellan Växjö och Oskarshamn, möter riksväg 34. 

-
nom Högsby samhälle. Till huvudvägnätet i Högsby 
hör också Storgatan och Kyrkogatan.

Hastigheterna längs väg 34 upplevs som höga av de 
boende och vägen känns som en barriär i samhället. 

-
ställande.

På väg 34 genom Högsby passerar dagligen mellan 

ökat markant och domineras av tunga virkeslastbilar 

bedöms de närmsta åren öka i takt med den generella 

Den högsta tillåtna hastigheten på vägarna i och ge-
nom samhället är 50 km/tim och 90 km/tim utanför. 

– Barnkonsekvensbeskrivning
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Hastighetsbegränsningarna är endast utmärkta med 

genom hela tätorten.

Infarten till Högsby söderifrån går över den gamla 
stenvalvsbron Tingebro på vilken väg 34 går över 

-

över väg 34 och Tingebro känner sig otrygga i denna 
miljö med fordon som passerar tätt inpå. Norrut längs 

sida av vägen och dels på båda sidor av vägen. På denna 
sträcka saknas separerade cykelbanor helt.

När Järnvägsgatan passerar järnvägsspåret byter den 
-

banor på båda sidor om vägen samt en cykelbana längs 
vägens västra sida. I korsningen med väg 23 fortsätter 
gång- och cykelbanan västerut längs väg 23. Längs 

sidor av vägarna, men inga separerade cykelbanor. På 

-

och stannar i Högsby. Busslinjen Rasken 7, som går 
mellan Oskarshamn och Växjö med fortsättning mot 
Göteborg eller Malmö, gör också uppehåll i Högsby. 

-
tret mitt i Högsby och längs väg 34 och väg 23.

-
porterats i Högsby tätort (åren 2000 och 2001 är endast 
olyckor med personskador med i statistiken). Av dessa 
35 olyckor är 16 viltolyckor. I korsningen där riksväg 
23 möter riksväg 34 har det inträffat tre olyckor med 
egendomsskador. I samma korsning har en cyklist och 

På Järnvägsgatan har två cyklister skadats lätt, båda 

av gatan. Ytterligare en gående har fått lätta skador på 
Kyrkogatan.

-

Fröviskolan i Högsby ligger i korsningen där riksväg 23 
möter riksväg 34.  Skolan har 550 elever från förskola 
till och med nionde klass. I barnkonsekvensbeskrivni-
ngen har 145 elever från årskurs 3-6 deltagit. 

Arbetet i skolan utfördes i samarbete mellan företrädare 
för Vägverket, lärare och elever. Eleverna kartlade sin 

-
farliga ställen. Fordonens hastighet diskuterades. Vid 
kartläggningen framkom en del farligheter och problem 
som eleverna dokumenterade. De ritade och berättade 
om sina förslag till fysiska åtgärder och förbättringar 
i Högsby. Slutligen skedde en gemensam redovisning 
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av studierna. Utifrån elevernas kartläggning och prob-
leminventering samt med hänsyn till teknik, regelverk 
och miljö utarbetades förslag till åtgärder. 

Inledningsvis svarade eleverna  på följande frågor:

Skolväg – hur kommer eleverna till skolan, vil-
ken väg tar de?

Närmiljö –
friluftsområde?

–
Hastighet – hur upplevs hastigheter?

Gång- och cykel
På kartorna redovisas skolvägen för de elever som går 
respektive cyklar. Väg 23 och 34 är många elevers 
skolväg. De norra delarna av Storgatan och Kyrkogatan 
används också. En del elever som bor i västra Högsby 
använder sig av gång- och cykelvägen, som ansluter 
till Kvarnvägen, över Emån för att ta sig till skolan. 
Från norra Högsby cyklar eller går eleverna främst på 
Verkstadsgatan.

Buss och bil
I Fröviskolan går elever från hela Högsby kommun. 
En del åker skolbuss eller taxi till skolan. Kommunen
har fastställt vissa avstånd för att elever ska ha rätt till 
skolskjuts. I årskurs 1-3 har barn som bor längre än 
tre och i årskurs 4-6 längre än 4 kilometer från skolan 

rätt till skolskjuts. Totalt 30 elever på Fröviskolan åker 
buss eller taxi till skolan.

Alla elever som åker skolbuss eller taxi till skolan bor 
i byar utanför Högsby samhälle, likadant är det för en 
stor andel av de elever som åker bil till skolan. För att 
komma till skolan kör fordonen på väg 23 och 34.

Många tränar fotboll, antingen på Frövi Idrottsplats 
eller på planen vid skolan. På vintrarna när inte gräs-
planerna kan användas, byter barnen om på Frövi 
Idrottsplats och springer eller cyklar till grusplanen 
väster om Högsby vid väg 23. För att undvika väg 23 
springer eller cyklar barnen på gräset längs med vägen, 

En annan målpunkt för fritidsresorna är Tegelbruket 
som är en fritidsgård. Tegelbruket ligger i Hanåsa, öster 
om väg 34. Barnen som går eller cyklar till Hanåsa upp-
lever hastigheterna på Lilla Hanåsavägen som höga. 
När eleverna går direkt från skolan till Tegelbruket 
passerar de korsningen mellan väg 23 och väg 34, som 
inte har något övergångsställe.
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I barnkonsekvensbeskrivningen har följande problem 
för barnen framkommit:

Eleverna upplever att hastigheten på väg 23, 
väg 34, Storgatan och Kyrkogatan är hög. 

av mycket lastbilar samt Odensvivägen och 

På ett antal ställen i Högsby är sikten dålig för 

träd. Enligt VU 94 är höjdkravet för en häck 
vid en korsning 0,7-0,8 meter. Korta barn kan 
inte se över denna höjd. 

Moréns backe och Kambacken är branta gator 
som slutar vid Järnvägsgatan. I dessa korsni-
ngar är sikten skymd för barnen på grund av 
buskar och träd i de närliggande trädgårdarna. 
Även på Lilla Hanåsavägen är sikten skymd 
av buskar.

Vid husen söder om Tingebro, Kyrkogatan vid 
cykelstigen, Trollebergsvägen samt väg 23 vid 
Statoil är vägarna så kurviga att sikten skyms. 
Vid de två enkelriktade gatorna Betesdavägen 
och Lantmätaregatan skyms väg 34 av husen i 
kvarteret.

Taggbuskar hänger ut på gång- och 
cykelvägen i Lantmätaregatans 
förlängning söderut och det växer 
brännässlor och björnloka vid väg-
kanten. Björnloka är giftig och kan 
framkalla eksem eller hudutslag. 

I korsningen mellan Kyrkogatan
och väg 23, vid Statoil, saknas ett 
övergångsställe över Kyrkogatan

cykelvägen längs väg 23. 

Elever från norra Högsby cyklar el-
ler går längs Verkstadsgatan för att 
ta sig till skolan. Eleverna cyklar 
och går på gatan då markeringar 
saknas. Vid korsningen med väg 23 

väster om korsningen. Eleverna 
använder inte övergångsstället utan 
genar över korsningen. 

Elever som bor på östra sidan om 
väg 34 måste passera vägen för att 

nå skolan antingen genom gång- och cykeltun-
neln vid skolan eller vid korsningen där väg 
34 möter väg 23. Korsningen har inga målade 
övergångsställen eller trottoarer så barnen 
passerar på ett ställe där fordonsförare inte 
förväntar sig att de ska gå över. En del barn 
använder inte gång- och cykeltunneln efter-
som den är brant och man kan få möte med 
cyklister i hög fart. Dessutom är sikten dålig i 
tunneln beroende på snäva anslutningar. 

Platser där barnen saknar övergångsställe är 
över Järnvägsgatan vid ICA, vid Storgatan och 
vid Ullared samt över Lilla Hanåsavägen vid 
Tegelbruket.

På morgonen kör skolskjutsarna in på 
skolgården och låter eleverna gå av där, medan 
de föräldrar som lämnar sina barn ofta låter 

na på eftermiddagarna. På morgonen och 
eftermiddagen är det alltså många fordon vid 
skolan och barnen stiger av och på vid olika 
ställen vilket de betraktar som rörigt.

Ett antal elever tycker att det är trångt att cykla 
eller gå på Tingebro och på Kyrkebro. De 
önskar en ny gång- och cykelväg över Emån.
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När barnen cyklar längs Järnvägsgatan an-
vänder sig en del av trottoaren för att de inte 
känner sig trygga på vägen. När det kommer 
möte lämnas trottoaren och barnen cyklar på 
gatan.

Belysning saknas på Ringvägen.

cykelövergången bakom Resecentret.

Barnen som cyklar här genar dessutom över parkerin-
gen i stället för att cykla i cykelfältet vid Resecentret.
Cykelfältet är målat i marken och är en meter brett. 
Fältet leds ut i väg 34 och sikten är dålig på grund av 
att Resecentret skymmer fordonen på väg 34.

Korsningarna mellan väg 23 och Kyrkogatan samt mel-
lan Järnvägsgatan och Storgatan upplevs som farliga 
av barnen. Den sistnämnda korsningen är bred och 
det händer att bilar genar. Ett förslag är att anlägga 
cirkulationsplatser i dessa korsningar.

Eleverna föreslår gupp vid Betesdavägen och 
Lantmätaregatan.

En gång- och cykelväg mellan Nygatan och 
Backgatan slutar i Backgatan. Ett förslag är 
att förlänga gång- och cykelvägen till Hassel-
stigen.

Lägre hastigheter och förbättrade gång- och cykelvägar 

1. Cirkulationsplats i korsningen mellan väg 23 
och 34 samt lösningar för gång- och cykeltra-

2. Sänkt hastighet på väg 34 genom fysiska 
åtgärder.

3. En port på väg 23 från väster som markerar 
samhället.

Skolgatan (väg 34) bör kompletteras med en 
fortsättning längs Järnvägsgatan där det idag 

23 bör kompletteras med en fortsättning 
västerut till grusplanen då barn som ska träna 
på fotbollsplanen får springa i diket för att 
komma dit.

6.  Även längs Kyrkogatan rekommenderas att 
en separat gång- och cykelväg anläggs.

7. En gång- och cykelförbindelse över Emån, på 

för att säkra passagen över ån.

8. En separat gång- och cykelväg anläggs mel-
lan Högsby och Stabby.

Nya tillkommer.

10. En Klipp Häcken-kampanj rekommenderas i 
samhället.

Konsekvenser

De åtgärder som föreslås i Högsby medför att has-
tigheten blir lägre genom samhället och att säkerheten 

även att gaturummet blir trevligare att vistas i och får 
en karaktär av samhälle.

En ombyggnad av den olycksdrabbade korsningen 
mellan riksväg 23 och riksväg 34 till cirkulations-

Även framkomligheten kan öka i korsningen. Med 
väl utformade gång- och cykelpassager för oskyddade 

Denna ombyggnad skulle främst gynna en del av 
skolbarnen på Fröviskolan som passerar över denna 
korsning varje dag. En ombyggnad av korsningen 
mellan väg 23 och väg 34 skulle även fungera som en 
infartsport till Högsby från norr.

Porten på väg 23 skulle få samma effekt. I stället för 
denna port kunde en ombyggnad längs Kyrkogatan 
vara lämplig. En bra lösning kan dock vara svår att 
hitta då korsningen är placerad i en kurva med dålig 
sikt och stora höjdskillnader. Även korsningen mellan 
väg 34 och Storgatan vid Tingebro är ett exempel på 

I denna korsning är en uppstramning av Storgatan en 
lämplig lösning.

En ny, separat gång- och cykelbana längs Järnvägsgatan 
samt längs Kyrkogatan kompletterar huvudcykelnätet 
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målpunkter i samhället på ett enkelt och lättorienterat 

förbättras.

Avsmalningen av väg 34 och planteringen av låga 
häckar ut med vägen medför en sänkning av hastig-
heten genom samhället. Häckarna medför en positiv 
förbättring för gatubilden samt att vägen känns sma-
lare och kan få fordonsförarna att sänka hastigheten. 

cykelvägen.

Förslagen till nya övergångsställen tar stor hänsyn till 
synpunkter från eleverna vid Fröviskolan i Högsby. 
Övergångsställen placerade på de ställen där människor 
verkligen passerar vägen kan uppmärksamma fordons-
förarna på faran i större utsträckning än i dag.

bro eller på en helt ny bro, medför en säker passage för 

området.

En gång- och cykelbana från Högsby mot Staby med-

-

En ombyggnad av den olycksdrabbade korsningen 
mellan riksväg 23 och riksväg 34 till cirkulationsplats, 
förbättrar säkerheten för skolbarnen som passerar i 
korsningen. Med väl utformade gång- och cykelpas-

jämfört med nuläget.

En ny, separat gång- och cykelbana längs Järnvägsga-
tan samt längs Kyrkogatan ger en säkrare skolväg för 
eleverna på Fröviskolan. Detta gäller även för de nya 

övergångsstället vid skolan till Verkstadsvägen skulle 
medföra att övergångsstället används mer av eleverna 
då det är placerat på skolvägen. Ett nytt övergångsställe 
på Kyrkogatan skulle ge ökad säkerhet för barnen när 

barnen kommer att passera vägen.

Fysiska åtgärder längs väg 34 skulle innebära sänkta 

trygghetskänsla för barnen då de rör sig vid vägen. Bar-
nen behöver inte cykla på trottoaren. Därmed skapas en 
trevlig miljö även för fotgängarna i samhället.

En kampanj för att få fastighetsägare att klippa sina bus-
kar och träd skulle få positiva konsekvenser i Högsby. 
Sikten i korsningarna skulle förbättras och skolbarnen 
få en tryggare och säkrare skolväg.

bro eller på en helt ny bro, medför en säker passage för 

En ombyggnad av infarterna till Fröviskolan skulle få 

kör bussarna in på skolgården där skolskjutsbarnen sti-
ger av. Föräldrar som skjutsar sina barn till skolan har 
svårt att hitta platser att parkera på. En ombyggnad är 
nödvändig för att miljön runt skolan ska bli säkrare.

Korsningen på väg till fritidsgården
En ombyggnad av den olycksdrabbade korsningen 
mellan riksväg 23 och riksväg 34 till cirkulationsplats, 
förbättrar säkerheten för de barn som passerar i kors-
ningen på väg till fritidsgården Tegelbruket.

-
kvenser

har diskuterat samt deras förslag till åtgärder stäm-
mer väl överens med framtagen förstudie. Följande 
åtgärder framkom vid diskussionen med eleverna och 
har därefter inarbetats i förstudien. Vissa övergångs-

Häcken kampanj rekommenderas i samhället. Den 

till idrottsplatsen väster om Högsby.



Järlåsa som tillhör Uppsala kommun ligger två och en 
halv mil väster om Uppsala. Järlåsa har 400 invånare. 
Under sommarmånaderna är folkmängden betydligt 

närheten av tätorten. 

Riksväg 72 och järnvägen, som bägge går i öst-västlig 
riktning delar Järlåsa i två delar. Bebyggelse, som 

båda sidor om vägen. Länsvägarna 620 och 571 utgör 
förbindelse i nord-sydlig riktning och ansluter till väg 
72 i en korsning som kan sägas utgöra centrum i Järlåsa. 
Riksvägens bredd är 10 meter. 

Väg 72 är också rekommenderad transportväg för far-
ligt gods. Vägen upplevs som riskfylld, inte minst på 
grund av att den skyltade hastigheten på 50 km/tim inte 
efterlevs. Barn som bor söder om väg 72 är tvungna att 
korsa vägen när de ska ta sig till skolan.

Skolbarnen i klass 5 i Järlåsa skola har genomfört has-
tighetsmätningar med radarpistol. Trots att mätningen 

mätte hastigheten, körde hälften av bilisterna fortare 
än 50 km/tim. 

och mopedister är inte tillfredsställande. I synnerhet 
barnen utsätts för olycksrisker. Avsaknaden av gång- 
och cykelbanor gör att man måste gå och cykla på 
vägrenen.
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korsningen, har smala mittrefuger, som inte erbjuder 
tillräckligt skydd i synnerhet som bilisterna ofta håller 
höga hastigheter. Under 10-årsperioden 1991-2001 

var 17 viltolyckor, 2 fordonsolyckor i korsningen och 

kan i verkligheten vara betydligt större, eftersom många 
olyckor sker, som inte rapporteras till polisen. 

Järnvägen löper parallellt med väg 72. Den enda 
möjligheten att relativt säkert passera över järnvägen 

cyklande tar denna väg när de ska över väg 72. Affären 

järnvägen, en genväg till östra busshållplatsen, skolan 
och förskolan.

Affär, bensinstation, pizzeria och grill ligger utmed 
väg 72, sydväst om korsningen. Övriga målpunkter 
längs med väg 72 är busshållplatserna och de enskilda 
fastigheter som har sina utfarter mot vägen.

Numera stannar inga tåg i Järlåsa. Stationshuset, som 
i dag är rivet låg i tätortens östra del. Intill korsningen 

Daghem och skola för årskurserna 1-6 ligger norr om 
väg 72. Högstadieeleverna åker buss till en skola i Upp-

Omkring tjugofem procent av eleverna på skolan bor 
söder om järnvägen. 

-
mast korsningen och till vägrenarna på övriga sträckor. 
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mittrefug över väg 72. Övergångsställen utan mittrefug 

Tillgängligheten för barnen är begränsad, eftersom man 
inte vågar gå på vägrenen längs väg 72.

Syftet med förstudien är att redovisa möjliga åtgärder 

samt att utforma vägen så att dess barriäreffekt i Jär-
låsa minskar och att bl.a. eleverna i Järlåsa skola får 
en säkrare skolväg.

I förstudien ingick en barnkonsekvensanalys där skol-
barn, lärare och föräldrar gav synpunkter genom sam-

i Järlåsa. Resultatet av synpunkterna har beaktats vid 
framtagningen av möjliga åtgärder för en säkrare 
genomfart i Järlåsa.

Redovisning av barnens synpunkter
Barnen delades in i grupper under arbetet med barnkon-
sekvensanalysen; lågstadiebarn, flickor respektive 

pojkar på mellanstadiet samt hög-
stadiebarn. Även personal från 
förskolan har intervjuats liksom 
lärare på Järlåsa skola och föräldrar 
till barn som går i skolan i Järlåsa. 
Resultatet från inventeringen re-
dovisas i texten och på kartorna. 
I texten beskrivs även hur barnen 
upplever sin situation när de rör 
sig i Järlåsa.

Lågstadiebarnen går aldrig själva 
över vägen men de tycker ändå 
att bilarna och framförallt lastbi-
larna kör för fort. De leker mest 
i närområdet och inte så ofta med 
barn som bor på motstående sida 
av vägen.
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Mellanstadiebarnen går eller cyklar själva till skolan 
utom på vintern då de får skjuts. De rör sig ofta utmed 
vägen. Flickorna går alltid över på övergångsställena, 
pojkarna går ibland över på andra ställen. Barnen tycker 
det är svårt att komma över vägen framförallt därför 
att det tar tid, lastbilarna stannar till exempel aldrig 
vid övergångsställena. De tycker att det är otäckt att 
cykla utmed vägen.

Högstadiebarnen åker buss till skolan i Uppsala. Några 
av dem åker moped i området. De tycker att väg 72 är 
otrevlig att färdas på och åker därför hellre på mindre 
vägar. Högstadiebarnen rör sig obehindrat i samhället 

-
manfattande kartan över barnens rörelsemönster.

Personal från förskolan går ibland över väg 72 vid 
övergångstället väster om korsningen för att handla i 

stannar sällan bilarna vilket gör att det kan bli mycket 
besvärligt att korsa vägen.

Lärarna menar att väg 72 delar Järlåsa i två delar. 
Vägen motverkar spontana besök framförallt för de 
mindre barnen eftersom de alltid måste följas över 

eftersom bilar ofta backar ut mot vägen. Enligt lärarna 
går barnen över vägen även utanför övergångsställena, 

de smiter också över järnvägen samt går och cyklar 
längs väg 72.

Föräldrarna understryker problemen med vägen, den 
upplevs som ett ständigt orosmoment och för de mindre 
barnen måste alltid besök hos kompisar arrangeras. Det 
är svårt för gående att passera vägen vilket medför att 
barnen ofta blir skjutsade till skolan och kompisar trots 
att det är gångavstånd.

till att göra väg 72 otrygg. Följande problem påverkar 
främst barnens situation, men de är även relevanta för 

Vägen saknar separerade gång- och cykelba-
nor på merparten av sträckan, vilket gör det 

vägen.

vägen, få bilar stannar vid övergångsställena.
Nordväst om korsningen mynnar en gång- och 
cykelväg mot väg 72 utan en säker anslutning.
Bilar backar ofta ut från affären mot gångba-
nan.
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Hastighetsmätningen som barnen genomförde visade 

medelhastigheten är sannolikt en bidragande orsak till 
att få bilar stannar vid övergångsställena. Att bilarna 
kör för fort kan bero på att: 

Vägsektionen breddas genom orten vilket är 
motsägelsefullt i förhållande till den skyltade 
hastighetsbegränsningen. Vägen är rak med fri 
sikt.

Vägrummet i Järlåsa är mycket brett vilket gör 
att från vägen upplevs Järlåsa som en relativt 

svårt att uppfatta samhället.

I den sydvästra delen av samhället är vägen 
bred och saknar tydlig gräns mot tomtmarken 
vilket bidrar till att vägrummet upplevs som 
bredare än vad det egentligen är. 

Flera fastigheter har enskilda utfarter till vä-
gen.

Den nordöstra busshållplatsen ligger långt från 
övergångsställen vilket medför dels att oskyd-

smala vägrenen och dels att boende söder om 
vägen genar över järnvägen för att nå busshåll-
platsen.

Pendlarparkeringen är för liten och ger ett 
oordnat intryck.

Bilar parkerar ofta längs med vägen.

Vissa tider bildas det kö på väg 72 vid kors-
ningen när järnvägsbommarna fälls.

För bussar och långa fordon som kommer 
från Uppsalahållet och ska vidare norrut mot 
Järlåsa kyrkby är det trångt i korsningen vilket 
medför att mötande bilar på Östforavägen (väg 
620) måste backa för att skapa tillräckligt med 
utrymme.

Ledstråk saknas vid gångbanorna. 

Busshållplatserna är inte funktionshinder-
anpassade.
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Medelhastigheten är hög genom Järlåsa vilket både ska-

ökar risken för allvarliga skadeföljder vid en olycka. 
Det viktigaste syftet med de åtgärder som föreslås är 
därför att sänka hastigheten. Flera åtgärder kan sam-
verka för att få en dämpad hastighet; minskad vägbredd, 
tydligare övergångsställen och gångpassager samt en 
mer medveten gestaltning av vägmiljön. Genom en 

övergångställena, framkomligheten ökar för oskyd-

sänkta hastigheten medför att skadeföljden inte blir så 
allvarlig vid en olycka. 

En tydligare utformning av vägmiljön ger förutom en 

Järlåsa samhälle får en tydligare identitet, vägmiljön 
blir trevligare och vägens visuella barriäreffekt min-
skar.

Flera vuxna och kanske även barn genar över järnvägen 
vilket är förenat med en stor säkerhetsrisk. Placeringen 
av den östra busshållplatsen relativt långt från kors-
ningen kan vara en orsak. Om busshållplatsen tas bort 

en del av sin betydelse.

Vid barnkonsekvensanalysen har det framkommit 
att barnen har behov av att på ett säkert sätt röra sig 
utmed väg 72. Genom att ersätta de breda vägrenarna 
med gång- och cykelbanor ökar tillgängligheten och 

längs med vägen.

En gång- och cykeltunnel under väg 72 är den bästa 
lösningen för att korsa vägen  i synnerhet för barnen. 
En tunnel under väg och järnväg vid korsningen är 
emellertid tekniskt mycket komplicerad och därför inte 
aktuell i dagsläget. I framtiden kan förutsättningarna 
ändras, t.ex. genom byggande av en pendeltågstation. 
En tunnel skulle då kunna ligga öster om korsningen 
för att binda samman det sydöstra bostadsområdet med 
skolan och en eventuell järnvägsstation. Tunneln skulle 
också förbinda det föreslagna bostadsområdet med 
järnvägsstationen och samhällets sydöstra del.

på lokala gator och vägar. På riksvägar och andra större 
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med andra åtgärder, till exempel breda mittrefuger och 

gupp på dessa vägar, till exempel arbetsmiljön för 
yrkesförare, ökat buller och ökade vibrationer. Gupp 
förutsätter i princip alltid att hastigheten är skyltad 30 
km/tim, något som bestäms av kommunen.

åtgärdsförslagen.

Vägbredden minskas till 7,5 m i den östra 
delen och till 7,0 m på den sträcka där skyltad 
hastighet är 50 km/tim.

På den överblivna vägytan anläggs gång- och 
cykelbanor, på den norra sidan genom hela 
samhället och på den södra sidan mellan kors-
ningen och infarten till brandstationen. Den 
norra gång- och cykelbanan görs 3,0 m bred 
och avskiljs mot vägen med kantsten. Den 
södra gång- och cykelbanan görs 2,0 m bred.

Mellan gång- och cykelbanan och körbanan på 
den södra sidan föreslås en gräsyta med träd. 
Gräsytan avskiljs mot vägen med kantsten. 
Träden fortsätter öster om korsningen längs 
med pendlarparkeringen. Trädens stamhöjd 
bör vara tillräckligt hög så att inte sikten 

Två portar med plantering markerar var “50-
gränsen” och den centrala delen av samhället 
börjar och slutar.

En gångpassage i avvikande material placeras 
i förlängningen av gångstigen som mynnar på 
vägens norra sida.
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Två busshållplatser placeras mitt emot var-
andra strax öster om korsningen. Övriga 
busshållplatser tas bort.

Pendlarparkeringen öster om korsningen utö-
kas och ordnas till genom ny markbeläggning, 
belysning samt trädplantering mot väg 72. På 
parkeringsplatsen placeras belysning samt en 
cykelparkering med tak.

Samtliga infarter på vägens södra sida, väster 
om korsningen, ses över i samråd med fas-
tighetsägarna. Målet är att ytan ska bli mer 
strukturerad genom att infarts- och parkerings-
möjligheterna tydliggörs.

-
tortsanpassad armatur med eftergivliga stolpar.

Busshållplatser funktionshinderanpassas. 
Gångbanor förses med ledstråk.

korsningen och alternativ 2 där korsningen ersätts med 
en cirkulationsplats.

 Korsningen kompletteras med bredare mittre-
fuger i kombination med smalare körfält och 
en triangelrefug. Gångpassager i avvikande 
material utgår från triangelrefugen över väg 
620.

Ett vänstersvängfält anläggs på väg 72 öster 
om korsningen.

I anslutning till korsningen breddas Östforavä-
gen (v 620) med cirka 1 m på den östra sidan..

korsningen. Cirkulationen har radierna 25 respektive 
7,5 m i mittrondellen. Bredden i cirkulationen för 
genomgående körfält längs väg 72 blir cirka 7 m och 
för korsande körfält cirka 10 m varav hälften utförs 
som överkörningsbar yta i avvikande material. Cirkula-
tionens mittyta (rondellen) kan gestaltas med lämpligt 
växtmaterial. Alternativet medför markintrång i alla 
fyra hörnen. Intrånget blir cirka 6 m i sydöstra hörnet 
mot parkeringen och cirka 1 m. i sydvästra hörnet mot 
ICA.

I de två andra hörnen blir intrånget cirka 5 m. För 
att klara anslutning av Östforavägen, med en rimlig 
lutning, behöver den sänkas på en sträcka av cirka 90 
meter. Sänkningen blir som mest cirka 80 cm. Lutnin-
garna blir efter sänkning cirka 3% på en cirka 30 m 
lång sträcka närmast cirkulationen och drygt 5% på 
resterande del. (Nuvarande lutning är 4-6 % närmast 
korsningen och 3-4 % på övrig del).
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-
sekvenser
I texten jämförs effekterna och konsekvenserna för de 
föreslagna åtgärderna med dagens situation.

Barn

Genom gång- och cykelbanorna kan barnen lättare 
röra sig längs väg 72. När hastigheten sänks stannar 

att framkomligheten ökar över väg 72. Den minskade 

vägbredden, bredare mittrefuger vid övergångsställena 
och en ny gångpassage bidrar också till att det blir 

ökar liksom barnens tillgänglighet och framkomlighet 
i samhället.

Genom den sänkta hastigheten ökar framkomlighet och 
säkerhet för barn som ska ta sig över väg 72. Triangel-
refugen medför att det även blir lättare och säkrare att 
passera över Östforavägen.

mot Uppsala
mot Sala
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fås en större hastighetssänkning än i alternativ 1, vilket 
innebär att också säkerheten blir högre. Den lägre has-
tigheten ökar framkomligheten över vägen ytterligare 
i jämförelse med alternativ 1. Det blir även lättare att 
passera de korsande vägarna.

De föreslagna åtgärderna är relativt enkla att utföra, 
förutom alternativet med cirkulationsplats som medför 
en större förändring av korsningen. Trots att åtgärderna 
inte är tekniskt komplicerade eller omfattande ger de 
ändå en betydande förbättring av säkerhet, tillgänglig-

framförallt för barnen.

Av de två korsningsalternativen medför en cirkulations-
plats den lägsta medelhastigheten och ger därmed den 

korsa vägen. En cirkulationsplats föreslås därför ersätta 

området liksom sänkningen av Östforavägen innebär 
att en arbetsplan måste upprättas.

I det fortsatta arbetet bör en diskussion föras med 
näringsidkarna om hur in- och utfarter samt parker-
ingsytor bör struktureras för att minimera de negativa 
effekterna. Sannolikt kan omstruktureringen ske genom 
överenskommelser med fastighetsägarna. I annat fall 
krävs ändring av gällande detaljplan och arbetsplan.

I samband med utbyte av belysningsarmaturen bör 
matningen ses över tillsammans med kommunen. 
Målet är att kommunen och Vägverket ska ha sepa-

de äldre trästolparna i den östra delen av Järlåsa bör 
förläggas i marken.

-

Tre samrådsmöten har hållits där företrädare från 
kommunen, Länsstyrelsen, närpolisen samt Upplands

-
dovisades har funnits tillgänglig i affären med syfte 
dels att informera om inventerade problem, dels att 
få synpunkter på dessa samt eventuellt komplettera 
med ytterligare problemställningar. Ett samrådsmöte 
hölls med barnen och ett informationsmöte hölls för 

bilaga i förstudien.
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korsningen med väg 2735/2764 i Lugnås är för när-

I denna förstudie ges förslag på hur passagen av E20 
kan lösas genom planskildhet. Förslaget går ut på att 
bygga en gång- och cykelport sydväst om korsningen, 

port. Den nya porten kompletteras med en ny gång- och 
cykelväg, som ansluter till väg 2714 norr om E20 och 
till väg 2764 söder om korsningen.

Inledning
I Lugnås, där väg 2735 ansluter till E20, ansluter 
även väg 2764 söderut. Genom Lugnås passerar  väg 
2714 mot Hällekis. Den utgör en viktig länk i det re-
gionala vägnätet. E20, som är en viktig transportled 

ett populärt rekreationsområde.

Syftet med förstudien är att:

transportsystem

ge underlag för beslut om objektet ska utredas 
vidare eller inte

klarlägga förutsättningarna inför den fortsatta 
planerings- och projekteringsprocessen

avgränsa ett utredningsområde.
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Problem och mål
E20 passerar söder om Lugnås stationssamhälle vid 
korsningen med vägarna 2735 och 2764. Oskyddade

eftersom en säker passage av E20 saknas. Väg 2714 
går förbi Kvarnstenens skola i Lugnås och har på 
sträckan mellan skolan och korsningen med väg 2735 
separerad gång- och cykelväg. Däremot saknas en 

gång- och cykelvägen ut till E20. Målet är att förbättra 

E20 utgör väg av riksintresse. E20 är en viktig nationell 
vägförbindelse mellan södra och mellersta Sverige. På 
sträckan förbi Lugnås utgör E20 även en viktig regional 

-
fär 20 %. Anslutningsvägarna 2735 och 2764 ingår i 

Väg 2735 utgör infart till Lugnås från söder och fort-

söderut mot Lugnås kyrka och Övre Lugnås. Väg 2714 
passerar genom Lugnås och utgör en lokal förbindelse 
mellan Lugnås/Mariestad och området kring Hällekis 
och Kinnekulle.

Nuvarande vägstandard
E20 är på studerad sträcka 13 meter bred, har vägbe-
lysning och tillåten hastighet är 70 km/tim i anslutning 
till korsningen. Sikten från väg 2734 och 2764 är bra 
både öster- och västerut. Korsningen är bred och stor, 

och riksfyllt för fotgängare och cyklister. Nyligen har 
korsningen kompletterats med markeringsskärmar i 
syfte att dämpa hastigheten genom korsningen.

Väg 2735 och 2764 har 7,5 meters respektive 6,5 
meters bredd, hastigheten är 50 respektive 70 km/tim 
och är reglerade med stopplikt i anslutningspunkterna 
till E20. Väg 2764 saknar belysning medan väg 2735 
är belyst. Väg 2714 har 5,5-6 meters bredd, är belyst 
och har på sträckan förbi Kvarnstenens skola och fram 
till korsningen med väg 2735 skyltad hastighet 50 

och cykelbana. Vid korsningen med väg 2714/2735 

övergångsställen i direkt anslutning norr och öster om 
korset.

och väg 2735 varierade mellan 650-740 fordon per 

ca 9 % (60-70 lastbilar). Öster om korsningen med väg 

-
gick till ca 3 % (10 lastbilar).
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De boende upplever dock E20 som en barriär mellan 
Lugnås och Övre Lugnås och i många fall förbjuder 
föräldrarna sina barn att passera E20 gående eller 
med cykel. Utmed väg 2714 förekommer en hel del 

i Lugnås med skolan, bibliotek och fritidsgård. Många 

2714/2735 på väg till eller från hållplatserna för buss 

E20.

Under de senaste tio åren har 9 polisrapporterade oly-
ckor med personskador inträffat i korsningen mellan 
E20 och väg 2735/2764. I dessa olyckor 
skadades 7 personer svårt och 8 personer 
lindrigt. I ingen av dessa olyckor var oskyd-

I korsningen mellan väg 2735 och väg 2714 
har inga polisrapporterade olyckor med per-
sonskada inträffat under de senaste tio åren. 
Allmänt kan sägas att fyrvägskorsningar är 

också bekräftas av olycksstatistiken. Trots 

inträffat under den gångna tioårsperioden 
upplevs korsningen E20/väg 2735/2764 
mycket osäker för korsande gång- och 

och öster om studerad korsning. Dessa 
-

Mariestad-Skara/Falköping.

Antalet stannande bussar uppgår till 14 i 
sydgående riktning och 13 i norrgående 

samt en lokal busslinje, 513, mellan Marie-

linje 513 uppgår till 3 i vardera rikting per 
dygn i Lugnås (Lugnås skola). Parkeringen 
vid E3-baren, strax intill korsningen, fun-
gerar som samåkar- och pendlarparkering. 

-
torvagnståg, Kinnekulletåget, på sträckan 
Hallsberg-Herrljunga med 9 turer per dag i 

visar att Lugnås har 38 påstigande och 42 avstigande 

Framkomligheten är mindre god för den genomgående 

att passera korsningen.

området. Med målpunkt menas platser som kan tänkas 
utgöra startpunkt eller slutmål för resor inom området. 
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görs även utanför skoltid, på eftermiddagar, kvällar och 
helger. Kvarnstenens skola utgör en viktig målpunkt 
i området. Skolan är en F-6 (Förskola - årskurs 6) 
skola med ungefär 235 elever. Av dessa åker ca 150 
skolskjuts till och från skolan varje dag.

Lugnås, ett stationssamhälle på ca 580 in-
vånare, omges av jordbrukslandskap norrut 
mot Vänern vilket söder om E20 övergår till 
kuperad skogbevuxen terräng. I anslutning 
till Lugnås, utmed väg 2735 norrut, ligger 
Björsäters kyrkby. Inga områden av särskilt 

inom utredningsområdet. Söder om E20 lig-
ger Lugnåsberget (KR 2), av riksintresse för 
kulturmiljön enligt miljöbalken 3:6. Motivet 
till riksintresset är förekomsten av åtskilliga 
lämningar från kvarnstensbrytning.

gelse, dock ingen i direkt anslutning till 
studerad korsning. Inga fastigheter i utred-
ningsområdet är utsatta för bullernivåer 
överstigande 65 dB.

boende i Lugnås, särskilt för barnen. Med barriäreffekt 
avses det fysiska hinder och den otrygghet som en väg 

behöver korsa vägen.

Kvarnstenens skola
Skola
Fritidsgård
Bibliotek

Bostäder

Idrottsanläggning
Sommartid E3-baren

Tåg- och busshållplats

Busshållplats

Bostäder
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Kommunal planering

söder därom ligger utanför detaljplanelagt område. 
En ny översiktsplan för Mariestads kommun är under 
framtagande. Enligt denna ska en fördjupning ske för 
området. Minnesfjället vid Lugnåsberget söder om 
E20 utgör en turistattraktion i området med natursköna 
vandringsstråk bland kvarnstenslämningar.

Näringsliv och turism
Näringslivet i Lugnås domineras av en båtindustri 
Nimbus, som tillverkar fritidsbåtar, I anslutning till 

i anlutning till fyrvägskorset mellan väg 2714/2735. 
Affären har öppet två dagar i veckan och genererar 

2714 västerut, ca 6 km från Kvarnstenens skola, har 
NCC ett asfalt- och krossverk som genererar tung 

väg 2735.

Marken i anslutning till studerad korsning består av ett 

Då berget ligger ytligt erfordras sannolikt sprängning 
vid anläggningsarbeten.
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-

E20 görs planskild. Förslaget innebär att en gång- och 
cykelport anläggs väster om dagens korsning, ungefär 
vid busshållplatsen. En ny gång- och cykelväg, belagd 
och försedd med belysning, uppförs i anslutning till 

-
bana utmed väg 2714 i norr och väg 2764 i söder (se 
karta). Vidare föreslås att busshållplatsen nordost om 

Bortvalda alternativ
Ett alternativ till en tunnel under E20 är att sänka 
hastigheten ytterligare i korsningen och anlägga en 
ordnad gångpassage/övergångsställe. En sådan lösning 
anses dock inte rimlig med tanke på vägens standard 
som europaväg.

Om inga åtgärder vidtas kommer nuvarande brister 
i trafiksäkerhet och framkomlighet att öka i takt 

bristande framkomligheten främst drabbar oskyddade 

Alternativet med ny gång- och cykelport under E20 in-
nebär ökad säkerhet för gående och cyklister. Förslaget 

medför även ökad framkomlighet och bekvämlighet för 

att placera porten mellan busshållplatserna kommer 
bussresenärerna fram till hållplatsen framför den 
väntande bussen och kan lättare visa busschauffören 
att de vill åka med.

En gång- och cykelport 
Om ingenting görs kommer E20 även fortsättningsvis 
att utgöra en barriär för de boende i Lugnås. Ingen ny 
mark behöver tas i anspråk. En ny gång- och cykelport, 
med anslutande gång- och cykelvägar innebär ökad 
rörelsefrihet för boende i området. Framförallt gynnas 
barnen av att fritt kunna röra sig i området utan att vara 
hänvisade till vuxna som skjutsar. 

Alternativet innebär också att ny mark kommer att tas 
i anspråk. Norr om E20 utgörs marken av kommunal 
parkmark, söder om vägen är marken privatägd. För 
delen mellan E20 och väg 2714, där ny gång- och 
cykelväg anläggs parallellt och väster om väg 2735, 
kommer tomtmark också att tas i anspråk. Marken här 
utgörs av såväl kommunal parkmark som privatägda 
tomter.

Ekonomi
Anläggningskostnaden för redovisat alternativ har 
översiktligt bedömts till cirka 4 miljoner kronor.
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I arbetsgruppen för att ta fram förstudien har tjän-
stemän från Mariestads kommun deltagit. Mariestads 
kommun, Länsstyrelsen samt intresseföreningar har 
givits tillfälle att yttra sig skriftligt över förstudien. 
Förstudien har även hållits tillgänglig för allmänheten 
i Lugnås, samt på Vägverkets hemsida.

Samråd har hållits med elever på Kvarnstenens skola 
i Lugnås samt med högstadieelever från Björsäter 
vilka går på Mariaskolan i Mariestad. Samråd har 
också hållits med allmänheten vid ett samrådsmöte i 
Pastoratsgården i Björsäter, Lugnås. Samrådsmötet i 
Kvarnstenens skola hölls med 60 elever ur årskurserna 
5 och 6, lärare samt representanter från Vägverket. 
Andreas Eriksson från Vägverket redogjorde för ar-
betet med förstudien för en ny gång- och cykelport 
under E20 och avsikten med mötet. Han redogjorde för 
vägprocessen, demokratiska processer i Sverige samt 

förslag på placering och utformning av gång- och 
cykelport med anslutande gång- och cykelväg.

Barnens skolväg
Barnen delades upp i små grupper och kartor delades 
ut. Barnen markerade var de bor. Den enkla resvane-
undersökningen visade att en tredjedel av barnen bor 
i närheten av Lugnås (inom en cirkel med en km radie 
från skolan), en tredjedel bor ute på landet norr om E20 
och ytterligare en tredjedel bor söder om E20. Skolan 
har ett stort upptagningsområde och alla barn förutom 
de som bor i Lugnås tätort åker skolskjuts eller med 

föräldrar Inget av de barn som 
deltog i samrådet hade tillåtelse 
att på egen hand korsa E20 och 
många upplevde korsningen som 
farlig. En lärare berättade att man 
tagit hjälp av polisen för att stanna 

Lugnåsberget söder om vägen.

Barnens fritidsvägar
Vid ett samrådsmöte med 52 
av Mariaskolans elever (högs-
tadiet i Mariestad) framkom att 
på kvällarna åkte ungdomarna 
främst till fotbollsplanen, (10-15 
tränade fotboll) några åkte till ung-
domsgården och träffade kompi-
sar. Hälften bor på E3bar-sidan. 
Alla cyklar till E20 och ställer 

cykeln vid busshållplatsen eller tåget när de ska till 
skolan. Fem åker tåg, resten åker buss. Någon enstaka 
åker med föräldrarna.

Barnen i Lugnås anser att Vägverkets förslag till 
gc-port är bra. En ny gångtunnel under E20 och nya 
gång- och cykelvägar innebär att:

barn får säkrare gång- och cykelvägar i områ-
det

barn kan lättare på egen hand kan ta sig till 
aktiviteter

föräldrar behöver inte skjutsa sina barn lika 
mycket som tidigare.

Barnen anser att sänka hastigheten genom korsningen 
vid E20 genom att bygga gupp eller övergångsställen 
är dåliga lösningar eftersom E20 är en viktig väg och 
stora fordon behöver komma fram på vägen.

Äldre elever (åk 7-9) går på Mariaskolan i Mariestad
och pendlar varje dag från Lugnås. De ser gärna att den 
planerade gc-porten placeras så nära korsningen som 
möjligt, samt att cykelparkering med tak uppförs vid 
”luckfabriken”, i anslutning till korsningen.

Representanter från Mariestads kommun, Länssty-
relsen, bussbolaget samt barn och vuxna som berörs 
av tunneln har berättat vad de tycker om Vägverkets 
förslag. Alla tyckte att förslaget med ny gång- och 
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cykeltunnel under E20 är bra. Barnen ansåg det var 
viktigt med cykelparkering nära tunneln, och att tun-
neln hamnar nära korsningen. Representanter från 
bussbolaget tyckte det var viktigt att nya busshåll-
platser placeras nära tunneln. Representanter från 
kommunen framhöll att det var viktigt ta hänsyn till 
miljön när tunneln ska byggas.

Beslut
Vägverket Region Väst har beslutat:

att arbetet ska bedrivas vidare enligt förstu-
diens förslag

att nästa steg i planeringsprocessen är att ta 
fram en arbetsplan med miljökonsekvens-
beskrivning (MKB)

att en barnkonsekvensanalys också ska tas 
fram

att GC-portens utformning/gestaltning ska 
särskilt uppmärksammas

att frågan om pendelparkering i anslutning till 
busshållplatserna utreds

att de synpunkter som kommit fram vid sam-
rådet beaktas i det fortsatta arbetet

att de övriga rekommendationer som förstu-
dien ger ska beaktas i det fortsatta arbetet

att det fortsatta arbetet ska bedrivas så att 
utförande är möjligt år 2003.

Projektet föreslås drivas vidare genom att en arbetsplan 
upprättas.

I nästa projekteringsskede kommer en arbetsplan, som 
i detalj redovisar vägens utformning och miljökon-
sekvenser att upprättas. I detta skede hålls formella 
samråd med markägare och andra som berörs av 
vägförslaget.

Syftet med samrådet är att hänsyn ska tas till enskilda 
intressen och att enighet om vägförslaget om möjligt 
ska uppnås. Arbetsplanen ställs ut för allmänheten och 
fastställs därefter av Vägverket. Om oenighet kvarstår, 
kan arbetsplanen överklagas till regeringen. Till sist 
upprättas en bygghandling, som i detalj anger hur 
korsningen och gång- och cykelvägarna ska byggas.
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Den allmänna vägen 978 passerar rakt igenom Marie-
fred. Vägen går mellan Stallarholmsvägen i väster och 
Bondängen, Kalkudden och Hästnäs öster om tätorten. 
Vägen tillhör huvudvägnätet. 

På den aktuella sträckan genom Mariefred går vä-
gen på Kärnbogatan där högsta tillåtna hastighet är 
50 km/tim. Vidare går vägen på Ruddammsgatan 
– Slottsträdgårdsgatan – Djurgårdsgatan förbi Marie-
freds skola. På denna del av genomfarten är högsta 
tillåtna hastighet 30 km/tim. Vägen fortsätter sedan 
vidare på Ärnäsvägen fram till Bondängen. 

Här är hastighetsbegränsningen 50 km/tim och när 
man kommer ut från det tätbebyggda området är 
hastighetsbegränsningen 70 km/tim. Vägen används 

framförallt av de boende i Mariefred, men den är även 
viktig (särskilt sommartid) för fritidshusbebyggelsen 
och campingen på Kalkudden.

-
er. På vissa sträckor saknas gång- och cykelbana.

-

För bussar är det dock problem med framkomligheten 
i några tvära kurvor där motriktat körfält behöver tas i 

i utformningen av stadsbilden.

Mariefred är en gammal tätort invid Mälaren i Sörm-
land. Den tillhör Strängnäs kommun. Mariefred har 
cirka 4 800 invånare varav 1 200 är mellan 0-15 år. 
Kommunikationerna till och från Mariefred har förbätt-
rats avsevärt under senare delen av 1990-talet. Sedan 
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Det innebär att arbetspendling från Mariefred med 
-

holm har byggts ut till motorväg. Dessa övergripande 

området för förstudien har avgränsats till att omfatta 
hela Mariefreds tätort och landsbygdsdelarna intill 
tätorten norr, öster och väster om tätorten. 

Genomfarten markerar en gräns i staden och upplevs 
utformningsmässigt mer som en väg och inte som en 
stadsgata som den borde vara. Bland förutsättningarna 
gäller att delar av Mariefred omfattas av riksintresse för 
kulturmiljön. Den gamla stadskärnan är av riksintresse 
och skyddat av fornminneslagen. 

Området berörs också av riksintresse för friluftslivet 
som utgörs av en bred zon utmed Mälarens stränder. 

-
vårdsintresse. Våtmarken Fatburen liksom Hammaren 
är viktiga områden för närrekreation. En stor del av 
genomfarten är belägen på mark med dålig bärighet.

I Strängnäs kommun pågår arbete med att ta fram en ny 

-
skemål om att bygga ut Mariefred bland annat norr och 
öster om tätorten. Om dessa utbyggnader kommer till 

Det innebär att de ovan uppräknade problemen kommer 
att förstärkas om inga åtgärder vidtas. Kommunen har 
därför behov av att genomfartsproblemen löses innan 
utbyggnadsplanerna förverkligas.

Vägverket har upprättat en förstudie i syfte att kartlägga 
och analysera problem utmed genomfarten i Mariefred. 

Ärnäsvägen
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Avsikten är också att föreslå åtgärder som kan minska 
-

säkerhet, tillgänglighet och framkomlighet.

-
kvenser

-
na har renodlats i fem grupper:

 Reglering och planering av transporter. 

Genomsilning med låg fart. 

 Omlokalisering av skola

Ny väg. 

föreslagna lösningarna.

Reglering och planering av transporter

-

cykel och buss genom att t.ex. göra det tidsmässigt 
och ekonomiskt mer fördelaktigt att välja ett alterna-
tiv till bilen, informera om alternativens fördelar, öka 
samåkning m.m. 

Privat skjutsning av skolbarn bör kunna minskas, 

barnen ett långsiktigt hållbart sätt att transportera sig. 
Regleringar kan ske för att minska buller och vibra-

tidpunkter, mindre fordon. Enkelriktning av gator kan 
genomföras för att få bättre utrymme för fordon och 
gång- och cykelbanor samt för att omfördela fordons-

I samhällsplaneringen bör man lokalisera bostäder 
och målpunkter nära varandra. Detta är dock en åtgärd 

Av samma anledning ger åtgärderna en liten framkom-
-

ligheten för barn och funktionshindrade förbättras lite 

förbättring. För vissa typer av transporter blir det 
dock försämrad tillgänglighet i tid eller rum. Förslaget 
medger endast mindre utbyggnad av Mariefred österut. 
Förslagen till åtgärder berör riksintresset för kultur-
miljön och friluftslivet.
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prioriterad genomfart
-

fart åstadkoms genom att hastighets-
dämpande och andra trafiksäker-
hetshöjande åtgärder genomförs på 
befintlig väg, samt komplettering 
med gång- och cykelväg där sådan 
saknas. Hastigheten kommer att sänkas 
till en nivå som är mer anpassad till 

inte bör vara högre än 30 km/tim. Ge-
nom en tämligen omfattande ombygg-
nad ges gatan en ny karaktär. 

Med hjälp av gestaltningsåtgärder 
avgränsas och anpassas gaturummet 
till staden. Man kan också överväga 
geotekniska åtgärder för att minska 
vibrationerna. I samband med om-
byggnad utformas trafikmiljö och 
gaturum för att funktionshindrade ska 
få en god tillgänglighet. Kanter, kon-
trastmarkering, lutningar, växtlighet 
med mera anpassas. Genom de förslagna åtgärderna 

-

egna utrymmen att vistas på. Det ger även förbättrad 

Tillgängligheten för barn ökar eftersom gatan anpassas 

hindrade, men även för andra grupper underlättas 

-
heten sämre eftersom fordonshastigheten blir max 30 

ger därför möjlighet att bygga ut samhället till viss del 
öster om Mariefred.

pektive friluftslivet. Gränsen mot Mariefreds gamla 
kulturlager kan beröras. Genomfartens karaktär för-
ändras till stadsgata.

Ett område av regionalt naturvårdsintresse kan beröras 
utmed Ärnäsvägen. Tillgängligheten till Hammaren 
och idrottsplatsen ökar för boende söder om genom-
farten.

Genomsilning med låg fart
Genom att öppna bussgatan som ansluter till Nyponvä-

en ny anslutning mellan Stallarholmsvägen och Ärnäs-
vägen. Alternativt kan man ansluta en ny väg mellan 
Stallarholmsvägen och Nyponvägen. Det ger tillsam-
mans med det som idag benämns genomfartsvägen 
(Kärnbovägen – Ruddammsgatan – Slottsträdgårds-
gatan – Djurgårdsgatan) och vägen längs stranden, 
tre alternativa vägval mellan Stallarholmsvägen och 
Ärnäsvägen.

Alternativen utformas med hjälp av mindre åtgärder för 
låg fordonshastighet och hög prioritet för oskyddade 

utformas kanter, kontrastmarkering, lutningar med 
mera med tanke på funktionshindrade.

-
bättras något. En viss förbättring av tillgängligheten 

försämring av tillgängligheten mellan Hammaren och 
skolan. För funktionshindrade förbättras tillgänglighe-

av Mariefred österut.
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-
pektive friluftslivet. Gränsen mot Mariefreds gamla 
kulturlager kan beröras. Det blir en viss förändring av 
genomfartens karaktär till stadsgata. Ett område av 
regionalt naturvårdsintresse kan beröras utmed Ärnäs-
vägen. Tillgängligheten till Hammaren minskar.

Omlokalisering av skola
Genomfarten går idag precis förbi Mariefredsskolan. 

Samtidigt är gatan förbi skolan så snäv att kollektiv-

Genom omlokalisering av skolan öppnas möjligheter 
till en ny sträckning av gatan samt gestaltning av ett 
nytt gaturum. Gatans sträckning väljs med hänsyn 
till kulturmiljöintresset. En gatumiljö som tillåter 
fordonshastigheten 50 km/tim samt långtgående se-

del av genomfarten.

-
mas för lägre fordonshastighet. Dessutom utformas 
trafikmiljön liksom i alternativen trafiksäkerhets-
prioriterad genomfart och genomsilning med tanke 
på funktionshindrade. Förslaget ger något försämrad 

något sämre.

Tillgängligheten för barn utmed genomfarten för-

tillräckligt låg. Hur tillgängligheten blir totalt sett beror 
i hög grad på var skolan lokaliseras. 

att högre hastighet tillåts. Likaså kan en högre gatu-
standard byggas vilket ger bättre framkomlighet även 

Ruddammsgatan/Slottsträd-gårdsgatan.

Förslaget ger begränsat utrymme för ytterligare 

riksintresset för kulturmiljön respektive friluftslivet. 
Gränsen mot Mariefreds gamla kulturlager kan berö-
ras. Förslaget ger möjlighet att anpassa genomfartens 
karaktär till stadsgata. Tillgängligheten till Hammaren 
kan försämras.
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Ny väg
Först när Mariefred har expanderat åt öster kan det vara 
aktuellt att bygga en genomfartsväg norr om samhäl-
let. I dagsläget skulle en sådan väg inte medföra att 

En ny väg kan placeras norr eller söder om Fatburen. 
Över Fatburen är inte aktuellt med tanke på mycket 
svåra grundläggningsförhållanden. Lokalisering söder 
om Hammaren är ett mindre attraktivt alternativ med 
tanke på att det medför att naturområdet skärs av från 
tätorten.

Den nya vägen är avsedd för motorfordon och är en 
väg med högre hastighet. I samband med byggandet 
av en ny väg ges nuvarande genomfart mer karaktär 
av en lokalgata samt högre prioritet åt oskyddade tra-

vägen bör begränsande åtgärder genomföras på den 
-

farten kommer dock inte att minska i förhållande till 

Konsekvenserna av en ny väg beror i hög grad på var 
den lokaliseras. Vägsträckningar norr om Hammaren 

förbättrad framkomlighet med vägsträckningar norr 
om Hammaren och försämrad med vägsträckningar 
söder om Hammaren. 

För barn ger vägsträckningar norr om Hammaren för-
bättrad tillgänglighet och vägsträckningar söder om 
Hammaren ger försämrad tillgänglighet. Tillgänglighe-
ten för funktionshindrade förbättras. Framkomligheten 
förbättras för fordon som inte har mål i Mariefred. 
Bäst framkomlighet ger vägsträckningar söder om 

försämras framkomligheten eftersom begränsade åt-
gärder görs där.

En ny väg berör riksintresse för friluftslivet. Mest 
negativt berörs friluftslivet av en vägsträckning söder 
om Hammaren. Oavsett vägsträckning så berörs ett 
område av regionalt intresse för kulturmiljön liksom 
ett område av regionalt naturvårdsintresse. En ny väg 
ger möjlighet att göra en mer stadsmässig anpassning 
av den nuvarande genomfarten.
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Syftet med barnkonsekvensanalysen är att: 

och miljön kring berörda vägar

ta reda på och beskriva vad barn, föräldrar och 

och miljön kring berörda vägar vad det gäller 
barns fria rörlighet, hälsa, säkerhet och trygg-
het

effekt- och konsekvensbeskriva föreslagna 
åtgärder utifrån ett barnperspektiv

analysera barns och barnföreträdares åsik-
ter och kunskap om utredningsområdet som 
underlag för att ta fram åtgärdsförslag och 
konsekvensbeskriva dessa

ge barnen möjlighet att vara delaktiga genom 
att få synpunkter på problemområdet.

Genomfarten har brister när det gäller tillgängligheten 
för barn och funktionshindrade. De påtagligt viktigaste 
målpunkterna för barn är hem, skola, idrottsplats, cen-
trum och skogsområdet Hammaren. 

Barnen rör sig inom och mellan bostadsområden, mel-
lan bostad och målpunkter och mellan målpunkter. 
Barnen rör sig mycket längs med genomfarten och 
korsar den på många ställen. Många barn korsar Stal-

och Slottsbrinken. Det förekommer även att barnen 
rör sig längs Stallarholmsvägen.

Mariefredsskolan
Intill väg 978  ligger Mariefredsskolan med omkring 

barn mellan 6 och 9 år deltar i fritidshemsverksamhet 
-

ten utgör en barriär för barnens fria rörlighet. Barnen 
har behov av att korsa vägen och röra sig utmed vägen 
när de ska ta sig till skola och fritidsaktiviteter. 
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Före samrådet med barn och barnföreträdare gjorde 
Vägverkets experter en förundersökning av barnens 
gång- och cykelvägar. Synpunkter samlades in om 
barnens miljö och hur den påverkas och kan komma 

Viss grundläggande information om hur barnen rörde 
-

som bedömdes ha stor betydelse för barnen och deras 
rörelser i förstudieområdet. Ett exempel på en sådan 
punkt var skolan.

Kontakt togs med förskolan, låg-, mellan- och hög-
stadiet i grundskolan i Mariefred. Mariefredsskolans 
personal förmedlade kontakter med barn och barn-
företrädare. Barn och barnföreträdare för samråd 
valdes utifrån vilka som berördes i förstudien. Även
barnföreträdare från föräldraföreningen och daghem 
samt fritidsledare och idrottsledare kontaktades. Grund-
skoleelever representerade sina respektive stadier. 
Lärare och föräldraföreningen representerade framför 
allt de yngre barnen. Idrottsledare valdes ut så att olika 
typer av barnaktiviteter fanns representerade.

Särskilda samråd med barn och barnföreträdare ge-

de samråd som hölls med allmänheten under arbetet 
med förstudien. Vid de allmänna samrådsmötena gavs 
barnen utrymme och ombads att liksom vuxna lämna 
synpunkter i skrift, i bild eller muntligen. 

Lärare, föräldrar och idrottsledare diskuterade barnens 
-

ter valdes bland barn som var bosatta i olika områden. 
Samråden med barnen hölls i tre grupper bestående av 
5 barn från varje stadium. Barnen delades in i grupper. 
Man diskuterade skol- och fritidsvägar samt den aktu-
ella vägen och området som förstudien skulle beröra. 
Samråden varade en till en och en halv timme.

I första hand samlades information in genom att man 
lyssnade på det barnen eller barnföreträdarna spontant 
berättade och i andra hand genom att ställa frågor. 

Sammanställning av information
Barnens målpunkter och rörelser har beskrivits på 

-
trädare har strukturerats och sammanställts. Materialet 
har varit en viktig del i problemanalysen tillsammans 

-

Utifrån analysen har ett antal förslag fram.
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Barnen berättade om sin skolväg, vilket transportsätt de 
använde, om de hade sällskap med kamrater samt hur 
de tog sig till sina fritidsaktiviteter. En karta användes 
för att beskriva olika vägar. Barnen ansåg att det var 
viktigt att kunna ta sig på egen hand till olika platser. De 
tyckte att det var läskigt när bilarna körde fort. Det var 
framförallt där vägen ligger nära skolan och där Ärnäs-
vägen rätar ut sig som de upplevde otrygghet. Barnen 
menade att det var otäckt att korsa genomfartsvägen. 
De var rädda för att bilförarna inte skulle se dem. Det 
var ofta som bilarna inte stannade. 

Följande frågor behandlades: Vad tycker du om den 
platsen? Tycker du att den är bra eller dåligt? Hur är 
platsen på vintern, sommaren, dagen och kvällen? 
Målpunkter i både bebyggelse och naturmiljö dis-
kuterades samt barnens rörelser mellan dem. Mer in-
formation kunde ha framkommit om hela gruppen hade 
gått de olika vägarna och barnen fått kommentera under 
tiden.  Detta hade dock tagit betydligt längre tid. 

I effektbeskrivningen av förslagen var barns tillgäng-
lighet en viktig aspekt att väga samman med t.ex. 

alternativ jämfördes med den framtida situationen om 
ingen åtgärd görs. Exempelvis beskrevs påverkan på 
platser som barnen bedömde som viktiga och frågor 
om huruvida föräldrarna kommer att tillåta barnen att 
ta sig på egen hand till dessa platser.

Målet är att barnen ska vara delaktiga i förstudiens 
process. Där inte detta är möjligt kan föräldrar och 
lärare företräda barnen. Skolan har efter önskemål 
fått underlagsmaterial att använda i undervisningen. 
Barnens och barnföreträdarnas synpunkter är en del 
av förstudiens beslutsunderlag och process. Detta 
medför att bättre hänsyn kan tas till barn i beslut som 
rör dem.

Vuxna
Samtalen med barnföreträdarna hölls till största delen 
per telefon. Följande frågor ställdes:

Hur, var och vart transporterar sig barnen när 
de inte är i vuxnas sällskap? 
Finns det särskilda platser där barn passerar 
eller vistas som är bra eller dåliga?

Vad har du för synpunkter på barns möjlighet:  
1 att röra sig fritt, 2 på barns miljö, 3 barns 
hälsa, 4 barns säkerhet  och 5 barns trygghets-
känsla i Mariefred inklusive den aktuella 
vägsträckan?

Synpunkter och erfarenheter antecknades med hjälp 
av karta.
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möjligheter att röra sig fritt. De tyckte att Hammaren 
var en viktig “oas”, bland annat för att barnen kunde ta 
sig dit själva. De menade att säkerheten brast på många 
håll utmed genomfarten. Föräldrarna skjutsade barnen 
bland annat för att det kändes otryggt att barnen själva 

Barn och vuxna pekade på att det saknades gång- och 
cykelbanor längs Stallarholmsvägen, längs idrottsplat-
sen och ut mot Kalkudden. De påpekade även att 
belysningen var dålig på övergångsställen vid Jakob 
Ulfssons väg och vid parkeringen längs idrottsplatsen 
samt att hastigheten var för hög på genomfarten och 
efterlyste hastighetsdämpande åtgärder.

Även skolskjutsningen utgjorde ett problem. En stund 

skolan. Många föräldrar skjutsade sina barn till skolan. 
Detta utgjorde ett stort problem för de barn som gick 
eller cyklade till skolan. Föräldrarna skjutsade sina 
barn bland annat för att det kändes otryggt att låta dem 
gå till skolan.

Vid samråd har barnen och konsekvenserna för barn 
getts stort utrymme. Det har möjliggjort för barn 
att lämna synpunkter i skrift eller bild. Avsikten har 
varit att det material som har presenterats ska vara 
så lättillgänglig som möjligt. Det har dock inte varit 
möjligt att ge yngre barn lika god information som 
vuxna och äldre barn. Barnföreträdarna har då spelat 
en stor roll.

Barnens åsikter

färdades på de berörda vägarna. Detta har beskrivits 
i text och teckningar som sedan har kompletteras vid 
de allmänna samråden. Synpunkterna har sorterats 
in på en karta i målpunkter och viktiga stråk mellan 
dessa. Målpunkter i Mariefred är exempelvis skolan, 
naturområdet Hammaren och centrum.

Barnföreträdarnas åsikter har beskrivits i text som 
kompletterats under allmänna samråd. Säkerhet och 
trygghet behandlas tillsammans eftersom hur barn och 
vuxna upplever säkerheten i sin miljö ofta är ett uttryck 
för känsla av trygghet. 

-

Vägverket har utgått från barnens beskrivning av sina 
målpunkter och hur de tog sig mellan dessa. Barnen 
markerade på kartan målpunkter och vägval. De gjorde 
en bedömning av hur starka och frekventa målpunk-
terna var. Vidare analyserades var barnen korsar eller 

vägar. För dessa platser kartlades:

Väg- och gatuutformning dvs. om det fanns gång- och 
cykelbana och vilken standard den i så fall hade, om 
det fanns hastighetsdämpande anordningar, planskild-
heter etc. där barnen hade behov av att passera samt 

Under remisstiden för förstudierna i Mariefred genom-

och rådgivande organ till kommunens förvaltningsor-
ganisation och politiska organisation. En träff mellan 
representanter för barn- och ungdomsrådet och Vägver-
ket har genomförts. Vid dessa tillfällen gav barn- och 
ungdomsrådet synpunkter på förslagen i förstudierna. 
Träffen lades upp så att först gick man den aktuella 
vägsträckan gemensamt och sedan samlades man i en 
lokal, diskuterade och lämnade synpunkter.

Minnesanteckningar fördes från mötet. Dessa kommer 
att bifogas beslutsunderlaget för förstudien. Vägverket 
har också haft kontakt med skolan. Skolan menade att 
det bästa är om material från förstudien kan användas i 
undervisningen. Då kan man t.ex. ordna grupparbeten 
kring förslagen. När det gäller lågstadiet kan arbetet 
genomföras genom att man går vägsträckorna och 
lyssnar till barnens synpunkter. Förstudiematerialet har 
överlämnats till skolan som underlag för detta.

Efter remisstiden kommer barnens och barnföreträdar-
nas synpunkter att ingå som en del i beslutsunderlaget. 
I beslutet om hur Vägverket går vidare kommer det att 
framgå hur barnen getts möjligheter att ge synpunkter. 
Om beslutet tydligt avviker från barnens bästa måste 
motiven för detta framgå. Underlaget från samråden 
med barn och barnföreträdare samt problemanalys 

t.ex. en förstudie.



Bakgrund

annat betongfabriken i Slind samt av skogstransporter. 
Vägen utgör en hälso- och olycksrisk för alla som går 
och cyklar och framförallt för barnen speciellt under 
vintertid. Väg 855 utgör en barriär för byn Medle. 
Många barn måste korsa vägen till och från skola och 

Hastigheten på väg 855 är hög. Bilisterna överskrider 
ofta den skyltade hastigheten 30 km/tim (under skoltid) 

samsas om vägutrymmet. Vägen som är 6,3 meter bred 
och saknar vägren är också kurvig och kuperad vilket 

ytterligare försämrar säkerheten. Det saknas övergångs-

längs hela vägsträckan men anses otillräcklig. 

Vägverket har därför genomfört en förstudie för att 
beskriva förutsättningar, problembild och föreslå 
tänkbara åtgärder längs väg 855. I uppdraget ingick 

miljöförhållandena längs barnens skol- och fritidsvägar 
behandlades.

Förstudien omfattar området utmed länsväg 855 i 
Medle i Skellefteå kommun, Västerbottens län. Stude-
rad vägsträcka är cirka 5 km lång. Den täcker även in 
den del av vägens kringliggande områden, som berörs 
vid tänkbara åtgärdsförslag.

Tidigare utredningar och beslut
Vägverket och Skellefteå kommun har tidigare studerat 
förslag till sträckning av gång- och cykelväg i Medle. 
Detta projekt blev inte genomfört på grund av att man 
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inte kom överens med några av dåvarande markägare 
längs vägsträckan. Nuvarande behov sträcker sig ut-
anför denna studie, vilket innebär att hela sträckan av 
väg 855 genom Medle har studerats.

Anläggande av gång- och cykelväg i Medle är högt 
prioriterade bland de objekt Skellefteå kommun avser 
att genomföra år 2004. (Förslaget till Länstransport-
planen för Västerbottens län 2004-2015). Objektet 

-
rade på väg 855 mellan 640-1300 fordon. Den tunga 

sträckan.

Det saknas gång- och cykelbana (med undantag för 
en sträcka av 150 meter i ett bostadsområde) och 
övergångsställen längs den studerade sträckan. Vidare 

saknas gång- och cykelväg mellan byarna Medle och 
Myckle.

Mot bakgrund av antalet fordon, deras färdhastighet 
och gatans/vägens utformning och typ bör följande 
vägavsnitt och korsningar/passager observeras särskilt 
vid:

Vägen och korsningen fotbollsplanen/ishockey-
rinken.

Före och efter korsning med Gransåsvägen. 

Vägen och korsningen vid skolan.

Infarten till Lästvägen.

 Korsningar mot Granåsvägen, mot Medle 
Livs, med länsväg 819 (väg från dammen), 
med Lästvägen och mot Ljungberg Smedja.

-
tätheten är måndag-fredag 14 dubbelturer, på lördag 
8 dubbelturer och på söndag 4 dubbelturer. Skolbarn, 
som bor utanför Medle (ungefär hälften av skolbarnen) 

i anslutning till skolan, i övrigt är busshållplatserna 
utformade som hållplats (där bussen kör av vägen) el-
ler hållplatsskylt (där bussen stannar på vägen) även 
kallat vägrenshållplats.
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-
rats på studerat vägavsnitt under 10-
årsperioden 1992-2001, 8 viltolyckor, 
två singelolyckor, en upphinnandeo-
lycka och en olycka där en fotgäng-
are varit inblandad. En gående blev 
svårt skadad och fyra blev lindrigt 
skadade.

Kommunala planer
Det studerade området berörs av Skel-
lefteå översiktsplan, 1991-11-21. Tre 

En detaljplan mellan väg 855 och 
Dahlgrens Cementgjuteri. Längs den södra sidan om 

detaljplan som avser bostadsbyggande. Norr om väg 

detaljplanelagd tomtmark.

Merparterna av de tunga transporterna sker under skol-
tid. Sammantaget passerar 13 000-15 000 tunga fordon 
genom Medle by per år. Från Dahlgrens Cementgjuteri 
i Slind avgår dagligen cirka 24 tungt lastade fordon. 

att fordonen passerar sträckan mellan fabriken och 
korsningen med väg 819 (vägen mot dammen) med 
cirka 20 turer per dag.

Detta innebär att cirka 40 tunga fordons passerar förbi 
skolan varje dag eftersom fordonen också återvänder 
till fabriken. Per år innebär detta att mellan 8 000-10 

000 tunga fordon på väg till och skolan. Till detta 
kommer transporter med farligt gods till företaget i 
form av betong, cement och tillsatsmedel med cirka 2 
500 passager per år. Sammantaget passerar Dahlgrens 
Cementgjuteri förbi skolan med mellan 10 000-12 000 

Medle Mekaniska Verkstad är belägen cirka 1 km öster 
om Dahlgrens Cementgjuteri. Företaget har endast 
lättare fordon. Verksamheten planeras upphöra vid 
årsskiftet.

-
ställda. För närvarande kommer dagligen fyra tunga 
varubilar till affären vilket innebär cirka 1 000 tunga 
fordonspassager genom Medle årligen. 

Lundbergs Smedja ligger 1 km öster om Medleskolan. 
Cirka tre tunga fordon kommer till affären per dag. 
Detta innebär 1 000 tunga fordonspassager per år. 

Enligt uppgifter från Vägverket Region
Norr vilka samarbetar med berörda 
skogsbolag är inte länsväg 855 genom 
Medle utpekat som transportstråk för 
timmer. Skogbolagen använder hellre 
länsväg 805 från Finnfors vidare österut 
mot Skellefteå på södra sidan om älven 
och Rv 95 på norra sidan. Däremot kan 
det förekomma enstaka skogstransporter 
genom Medle. 

Nära centrum ligger Medle idrottsplats 
med fotbolls- och ishockeyplaner söder 

också på norra sidan. Ett elljusspår utgår 
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från idrottsplatsen och leder västerut. Skogsområdena 
kring vägen används som närrekreationsområden för 
boende.

En stor del av de boende i Medle pendlar till arbete 
och skola i Skellefteå. 70 procent av pendlarna åker i 
riktning mot Skellefteå på morgonen och tvärtom på 
eftermiddagen. Det förekommer en del arbetspendling 
med cykel under sommarhalvåret. Utöver detta sker en 
del lokal pendling inom Medle. 

Befolkning och tätortsstruktur
Villabebyggelse kantar vägen och omges av jordbruks-
marker i östra delen av området och av skogsmark i 

område med småhus, brunt område på kartan nedan. 
Det bor uppskattningsvis cirka 625 personer i och kring 
Medle enligt uppgift från Skellefteå kommun (statistik 
daterad 2001-12-31).

Bebyggelsen är spridd längs hela 
den studerade vägsträckan. Vid vissa 
tider på dygnet upplevs väg 855 som 
en barriär, eftersom det förekom-

och från Skellefteå samt en hel del 
tunga transporter. Boende längs vä-
gen berörs av buller och vibrationer 

otrygghet i boendemiljön för dem 
som bor i anslutning till vägen.

En översiktlig bullerberäkning visar 
att hus i anslutning till vägen berörs 
av bullernivåer som överstiger rikt-
värdena 55 dB(A) ekvivalentnivå 
och 70 dB(A) maximalnivå. 

Mot bakgrund av problembilden har en skolvägstu-
die genomförts med syfte att säkerställa barnperspekti-

-
kerheten och miljökvaliteten längs barnens skol- och 
fritidsvägar. I studien ingår också att värdera barnens 
rörelsefrihet på skolgården och i skolans närhet. Re-
sultatet ska kunna användas som planeringsunderlag 

underlag vid lokalisering av skolans verksamheter.

Inventering av barnens skol- och fritids-
vägar och skolans närområde
Inventeringen av barnens skol- och fritidsvägar har 
genomförts i enlighet med metodiken i handboken 

Lugna Gatan. Handboken innehåller bl.a. inventering 
med avseende på vägens/korsningens typ och standard, 
bilarnas verkliga hastighet, åtgärder för gång- och cy-

Både bilvägnätet och gång- och cykelvägnätet har 
inventerats.

I samband med inventeringen har en preliminär kva-
-

dömning har gjorts manuellt. Vägar, gator, korsningar 

Skolgården och skolans närområde har inventerats med 
avseende på barnens säkerhet, miljö och rörelsefrihet, 
dels när de anländer till och när de lämnar skolan, dels 
under rasterna. 
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skolpersonal och skolråd 
Diskussionsträffar har genomförts med tre 
klasser, samt med representanter för perso-
nalen och skolans ledning. Vid elevträffarna 
gjordes en indelning i mindre grupper (un-
gefär sex barn per grupp).

Diskussionerna med barnen har syftat till att 
inhämta ytterligare kunskaper, synpunkter 
och idéer avseende barnens säkerhet, miljö 
och rörelsefrihet. Information och synpunk-
ter har även inhämtas från skolskjutsper-
sonal (där enkäter skickats ut) samt från 
Skolrådet för Medleskolan. Brev har även 
inkommit från föräldrar.

Sammanställning och analys av enkät-
svar
Efter inventering och preliminär kvalitetsbedömning 
av barnens skol- och fritidsvägar har barnens svar på 
enkätfrågorna sammanställts och analyserats.

längs barnens skol- och fritidsvägar
Resultat från enkätsvar samt information och syn-
punkter från träffar med barn, skolpersonal, Skel-
lefteå kommun har tagits i beaktande vid den slutliga 

skol- och fritidsvägar. Även synpunkter som inkommit 
från skolskjutspersonal och föräldrar har beaktats.

Medleskolan
Medleskolan ligger i direkt anslutning till länsväg 855. 
Intill skolan ligger EFS-kyrkan där barnen har körsång. 
Gång- och cykelvägar till och från skolan saknas. 

Medleskolans upptagningsområde är främst Medle och 
den angränsande byn Myckle. Medleskolan har 115 

-
samhet samt fritidshem. Drygt hälften av barnen bor i 
Medle, övriga bor i Myckle och angränsande mindre 
byar. Skolans klasslistor har gett information om var 
barnen bor. 

Medleskolan har 22 anställda. Skolområdet har koncen-

08.00-08.15 samt 15.00-17.00). Förutom skolskjutsar 
kommer mat- och mjölktransporter 

fungerar som målpunkt för elever, 
skolpersonal och föräldrar. Fordons-
trafik förekommer även kvällstid i 
samband med aktiviteter. 

Sedan några år tillbaka har det anlagts 
en särskild vändslinga vid skolan för 

barn stiga av och på bussen utan att 
behöva korsa väg och riskera bli på-
körda av fordon. 

Norsjöbuss, som ansvarar för skol-
skjutsningen anser att det är besvärligt 
eftersom de vid färd mot Skellefteå 
tvingas vända bussen i slingan. Dock 
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anser merparten inklusive Skellefteå kommun att denna 

Det är i samband med lämning/hämtning av barn som 
situationen bedöms vara komplicerad. Skolpersona-
lens parkering ligger på skolgården nära vändslingan 
för bussarna. Förutom skolbussarna skjutsar en del 
föräldrar sina barn till skolan och lämnar/hämtar dem 
nära entrén. 

Kommunala skoltransporter
Skolbarn som bor i Myckle och Krångfors samt övriga 
närliggande byar väster om Medle har skolskjuts. Några 

-

Barnen måste stå utmed länsväg 855 som har dålig 
belysning samtidigt som fordonen kör fort. I Medle 

busshållplatsen vid Medleskolan) i anslutning till 
Medle Livs. 

korsa länsväg 855 för att sedan ta sig fram mellan 
både bussar och bilar på sin väg till och från skolan. 
Barnen utsätts för stora olycksrisker när de blandas 

Säkerheten är mer bristfällig under vintertid med halt 
väglag, snövallar och ett mörkare gaturum. Vidare blir 
vägen än smalare vintertid vilket ytterligare tvingar 

ut barnen i körbanan. Ett problem som 
uppmärksammades var att barn som kom 
cyklande till skolan från Krångforshållet 
inte alltid orkade cykla upp för backen utan 

för att barnen tar en genväg mot skolan.

Barn är särskilt känsliga för höga ljudnivåer 
och påverkas därför av buller mer än vuxna. 

-
slutning till Medleskolan är koncentrerad 
till de tider då barnen lämnas och hämtas är 
det också då barnen riskerar att bli utsatta 

timme på morgonen och någon timme på 
eftermiddagen. Det buller som förekommer 
i anslutning till skolområdet orsakas främst 
av de skolbussar och personbilar som lämnar 
och hämtar barn vid skolan. Vår bedömning 
är dock att bullerproblematiken vid Medle-
skolan är mycket begränsad.
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Även när det gäller luftkvaliteten är barn känsliga och 
påverkas därför mer än vuxna av föroreningar i luften. 
De luftföroreningar som ger störst effekter på hälsa 
och miljö är kvävedioxid, ozon och partiklar. En av 

-
siteten i anslutning till Medleskolan är koncentrerad 
till de tider då barnen lämnas och hämtas. Då är också 
luftkvaliteten vid skolområdet  som sämst. Under dessa 

vid skolan. Vissa stänger inte av motorn utan låter sin 

av eller på. Detta gör att mängden föroreningar som 
släpps ut är betydligt större under dessa timmar än 
under övriga dygnets timmar. 

Vid skolan

säker. Det förekommer sällan att fordon är inne på skol-

som är upprättad. 

De kommunala skoltransporterna fungerar väl vid 
lämning och hämtning vid skolan under förutsättning 
att vändslingan vid skolan används på rätt sätt. Dock 
kan förhållandet att föräldrar som lämnar sina barn 
med personbil utgör en fara för barn som stiger av 
från bussen alternativ kommer till skolan till fots eller 
med cykel. 

Till och från skolan
För de barn som väntar på bussen vid vägrenshållplatser 

-
nar säkra korsningspunkter (inklusive de barn som bor 
i Myckle). Situationen förvärras ytterligare vintertid då 
vägen blir smalare. 

-
tuationen mycket bristfällig. Cykelbana, trottoar och 
vägren saknas  längs väg 855. För att komma till skolan 

korsningspunkt. Sikten före skolan är också dålig från 
Krångforshållet. Väl framme vid skolan måste barnen 
också samsas om utrymmet med skolbussen och för-
äldrar som lämnar sina barn med personbil.
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En enkätundersökning har genomförts i alla klasser. 
Det totala antalet barn uppgick till 115. Enkätsvar in-
kom från 91 barn, vilket innebär en svarsfrekvens på 
drygt 80 %. Svarsfrekvensen kan anses som god med 
tanke på att cirka 50 % av eleverna bor utanför Medle, 
dvs. utanför avgränsningsområdet. Barnen besvarade 
skol- och fritidsenkäten tillsammans med föräldrar och 
skolpersonal. De svarade på frågor om:

Var de brukar vistas på rasterna.

Hur de färdas till och från skolan respektive 
till och från olika fritidsaktiviteter.

så fall hur de färdades.

 Om de varit nära att vara med om någon tra-

På en karta markerade de:

Vägar som de huvudsakligen använde för att 
ta sig till och från skola och fritidsaktiviteter.

Vägar och platser som de upplevde som sär-

Väg och plats för olyckstillbud när så har fun-
nits.

angående färdsätt till och från skolan). I dessa fall har 

alla svarsalternativ tagits med, varför det totala anta-
let svar på enskilda frågor inte överensstämmer med 
antalet besvarade enkäter.

Diskussionsträffar genomfördes med tre klasser, skol-
personal samt skolråd. Dessa träffar syftade till att 
inhämta ytterligare kunskaper, synpunkter och idéer 
avseende barnens säkerhet, miljö och rörelsefrihet. 
Träffar med eleverna genomfördes i mindre grupper. 

I enkätmaterialet ingick en karta över Medle där barnen 
själva eller tillsammans med föräldrar och skolperso-
nal ritade in sin skolväg. Efter sammanställning och 

skolvägar som barnen främst använde sig av.

Varje barn har registrerats två gånger eftersom vi an-
tog att de gick eller cyklade aktuell sträcka två gånger 
per dag. Barn som skjutsades till skolan i privatbil 
eller genom kommunal skolskjuts redovisades inte 

fritidsvägar. 

Barnen angav vilka färdsätt de använde till och från 
skolan och fritidsaktiviteterna. Av 82 svarande uppgav 
31 barn att de antingen gick eller cyklade till skolan. De 
vanligaste färdsätten är skjuts med skolbuss (32 barn), 
med cykel (16 barn) eller med bil (15 barn).
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Antal barn som upplever 

28 barn

2-3 barn

4-7 barn

8-12 barn

1 barn



på sin väg till och från skola eller fritidsaktiviteter. 
De angav hur de färdades vid olyckstillfället. Det var 
sex barn av 91 som uppgav att de varit med om en 
olycka.

Av de barn som varit med om någon olycka var det två 
som cyklade eller gick. Av enkätsvaren framgår dock 
inte hur allvarliga skador barnen ådragit sig i samband 
med olyckan.

skillnad mellan de som varit med om en olycka och de 
som varit nära en olycka. Av 83 svar uppgav 21 barn 
att de varit nära att råka ut för en olycka. Mer än tre 
gånger så många barn har alltså varit nära att råka ut 
för en olycka. 

Att notera är att 14 av 21 barn gick eller cyklade då 

på en karta de ställen där de varit med om eller varit 
nära att råka ut för en olycka. 

-
liga och otrygga
Barnen har också fått rita på en karta vilka platser som 

-
sultatet presenteras på föregående sida. Antalet gäller 
hur många barn som uppgett platsen som farlig.

mot Granåsvägen och en sträcka österut på cirka 
100 m. Flera har också angett korsningen med väg 
819, korsningen mot Lästvägen samt korsningen mot 
idrottsplatsen som otrygg. 

Skolbarnens målpunkter på fritiden
Utifrån enkätresultatet och samtalen med barnen har 

barnen besöker, exempelvis kamrater. Kartan visar de 
målpunkter barnen besöker. 
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Redovisning av diskussionerna
Träffar har skett med följande:

Tre klasser under en lektion vardera. Barnen 
har delats in i mindre grupper, max sex elever 
per grupp.

Stora delar av skolpersonalen i Medleskolan. 

Skolrådet för Medleskolan där föräldrar från 
samtliga klasser ingår.

Skolområdet
Skolbarnen upplever skolgården som liten och 
ibland tråkig.

Inga grupper har påtalat brister med att föräld-
rar eller andra kör med fordon på  skolgården.

Transport till och från skolan
För många av skolbarnen stannar skolbussen 
vid de hus där de bor. En del barn måste korsa 
vägen (lv 855) för att ta sig till eller från bus-
sen. Korsandet av vägen upplevs mer otryggt 
än att vänta på bussen även om det kan vara 
kallt och trist. Några få elever har möjlighet 

Många av barnen klagade på dålig belysning 
när de väntar på bussen. En del barn går på 
höger sida längs vägen till vägrenshållplatsen 

vilket inte rekommenderas. Vissa av eleverna 
har taxi ända hem, medan andra måste gå 
längs sidovägar från hemmet till där bussen 
hämtar upp dem. Detta upplevs ändå inte som 
otryggt.

Merparten tyckte att den nya busslingan vid 
skolan fungerar utmärkt. 

Skolpersonalen ansåg att det saknas en plats 
vid skolan där föräldrar med bil kan stanna för 
att hämta och lämna sina barn. 

Barnen tillåts inte cykla till och från skolan 
förrän i årskurs 3.

Som förälder låter man helst inte barnen pro-
menera själv till skolan då vägen upplevs som 
farlig. Det saknas alternativa vägar som skulle 
kunna användas vid transport till och från 
skolan.

Många av barnen spelar fotboll och hockey i Medle, 

ytterligare en mindre fotbollsplan för barnen belägen ca 
200 m nordost om den stora fotbollsplanen. Elljusspåret 
vid idrottsplan används för skidåkning och löpning.
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En del barn går i EFS-kyrkan som ligger nära skolan. 
De sjunger i kör eller är med i scouterna. Vid hem-
bygdsgården bedrivs ungdomsscout- och miniorverk-
samhet där barn upp till 7 års ålder deltar. I skolan 
bedrivs vissa fritidsaktiviteter efter skoltid, exempelvis 
innebandy.

ovanför dammen. 

Barnen är sällan över på andra sidan älven för 
fritidsaktiviteter. 

Vissa av barnen kör crossmotorcykel och mo-
ped på fritiden. 

Till Hampen (badplats belägen cirka 5-6 km 
västerut från Medleskolan) tar sig barnen som-
martid för att bada. Vissa cyklar dit, medan 
andra blir skjutsade.

Vuxna använder länsväg 855 som fritidsväg 
vid exempelvis inlinesåkning eller rullskidåk-
ning.

Barnen anger att de cyklar när det är ljust och 
blir skjutsade i bil när det är mörkt till fritids-
aktiviteter.

-
riga närliggande byar är det många av barnen i Medle 
som har kamrater där vilket skapar ett transportbehov. 

byarna då det upplevs otryggt att ta sig mellan byarna 
längs länsväg 855. Vissa av de äldre barnen uppger att 
de sommartid cyklar mellan byarna.

ett ökat elevunderlag. Detta stöds av tillgänglig statistik 

säkert sätt kunna cykla till och från Skellefteå. 

Samtliga upplevde att bilisterna har dålig respekt 
för skyltad hastighet. Skolbarnen ansåg att skolbus-
sarna körde för fort (utförd hastighetsmätning stödjer 
detta).

En del postlådor är uppsatta så att de boende 
måste korsa vägen för att hämta posten. Ef-
tersom sikten är skymd utsätts de boende för 

-
ter längs länsväg 855. 

Några rider längs vägen något som ytterligare 
begränsar utrymmet längs vägen för  oskydda-

i bredd upplevs som irriterande och farligt 
eftersom vägen är för smal. 

Bilisterna känner osäkerhet på grund av dåliga 
siktförhållanden och att vägen är  smal. 

Skolrådet ansåg att det är för många tunga 
transporter, främst betongbilar men även tim-
merbilar, längs länsväg 855. Dessa upplevdes 
köra fort och göra stort anspråk på vägbanan. 

Vägsträckor som upplevdes som otrygga
Hela länsväg 855 i Medle och även i Myckle upplevdes 

över älven längs väg 819 var farlig. Alla tillfrågade 
ansåg att sträckan före och efter korsningen med 
Grånåsvägen var farlig. 

Sidovägarna kring Medle by används ibland som fri-
tidsvägar. Flera upplevde att det var otryggt att färdas 
längs dessa då sikten är dålig, hastighet inte alltid ef-
terlevdes och att belysningen var bristfällig och ibland 

bara användes dagtid.

Korsningspunkter som upplevdes otrygga
Korsningen med länsväg 819 (vägen mot dammen), 
affären i Medle, in mot fotbollsplanen och ishockey-
rinken, järnvägen i Slind, Lästvägen, mot skolan och 
EFS-kyrkan upplevdes som otrygga.
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Samtliga grupper ansåg att snöröjningen inte fungerade 
tillfredställande. Oftast var det upplogade vallar vilket 
smalnar av vägen ytterligare. Vidare innebär plogandet 
av vägen att den yta barnen står vid och väntar på bus-
sen ytterligare minimeras. Vägen blir ännu smalare i 
och med snöröjningen vilket innebar att möjligheten att 
väja för fordon genom att i värsta fall hoppa av vägen 
försvinner på grund av vallarna.

Att det byggs en gång- och cykelväg längs länsväg 855 
i Medle. Denna bör i så fall anläggas längs med vägen 
och inte ligga utanför. Det behövs också en gång- och 

en oro att om en gång- och cykelbana längs väg 855 
anläggs kan detta leda till att bilarnas hastighet höjs. 
Därför bör vägmiljön utformas så att skyltad hastighet 
säkras.

Vidare ansågs:
att endast anlägga en trottoar upplevs som ett 
sämre alternativ i förhållande till gång- och 
cykelväg

vägar, främst längs länsväg 855. Vidare anser 
samtliga att Skellefteå kommun ska låta gat-
ljusen längs länsväg 855 vara i drift kvällstid 

och att inte var tredje gatlykta släcks av kom-
munen kvällstid

att alla hastighetsskyltar ska vara 30 km/tim 

att anläggande av särskilda busshållplatser 
längs länsväg 855 i Medle och Myckle med 
säker gång- och cykelväg däremellan är ange-
läget.

-

Dock ansåg skolskjutspersonalen att den lösning med 
vändslinga som är anlagd var besvärlig och tidsödande. 
De skulle hellre vilja köra in rakt från Krångforshållet
och därefter köra ut mot Skellefteå rakt framåt. 

-

kunde ibland upplevas besvärande. 

Luftkvaliteten ansågs vara god både vid skolan och 
vid barnens bostäder.

I övrigt ansåg skolskjutspersonalen att björkbuskagen 
längs vägen mellan Medle och Myckle skymmer sikten 
samt att vägen in mot Slind är något smal.
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En hastighetsmätning har utförts vid fyra tillfällen på 
tre ställen i Medle. 

Med hjälp av laserpistol, sk. Pro-Laser, har fordonens 
hastighet skattats. Hastigheten har endast mätts för 
s. fria fordon. Det vill säga, då fordon som färdas 
efter varandra mäts endast hastigheten för det första 
fordonet.

Mätning skedde vid följande tidpunkter:

2002-09-23 ca 200 m öster om Medleskolan 
mellan klockan 13:20 – 14:00

2002-09-23 vid Medleskolan mellan klockan 
14:10 –15:00

2002-09-24 vid Medleskolan mellan klockan 
07:30-08:10

2002-09-24 vid ca 300m väster om Medlesko-
lan mellan klockan 10:55-11:35

Sammanlagt har hastighet mätts för 137 fordon. Av des-
sa var 13 tunga fordon (lastbil med eller utan släp). 

höll lagstadgad hastighet.

Medelhastigheten över-
skreds allvarligt vid 
mätning av hastighet vid 
skolan på morgonen. 

Det är en tydlig pendlings-
ström in på morgonen mot 
Skellefteå. Det är också 
i den riktningen på mor-
gonen som hastigheten 
överskrids mest.

 Även föräldrar som lämnar 
sina barn i Medleskolan 
kör för fort.

Skolbuss som lämnade av 
barn till skolan körde vid 
detta tillfälle över skyltad 
hastighet.

barnens skol- och fritidsvägar har gjorts manuellt. Upp-
gifter som inhämtats vid träffar med barn, föräldrar och 
skolpersonal har också tagits i beaktande. Bedömningen 
har gjorts efter att skol- och fritidsvägar inventerats och 

-

bedöms vara god, mindre god eller låg. 

Vägsträckor

betydelse.

Trafiksäkerheten påverkas också av vilken typ av 

cykelbana eller gångbana). För att en vägsträcka ska 
-

cip att fordonens färdhastighet uppgår till maximalt 30 

eller friliggande gång- och cykelväg. 

Mot bakgrund av fordonens färdhastighet, avsaknaden 
av gång- och cykelbana, bristande sikt och en hel del 
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låg kvalitet. Med avseende på avsaknad av ett övergri-

vägar uppnå endast mindre god kvalitet.

Inventeringen av vägar innefattar följande faktorer:

Nättyp

Gång- och cykelseparering

Fordonens färdhastighet

Parkering

Sikt

Belysning

 Komplexitet

Passager och korsningar
-

sager och korsningar i särskilt stor utsträckning är 
fordonens färdhastighet samt tillgången till anord-

gång- och cykelpassage påverkas trafiksäkerheten 
också av hur passagen är utformad. Generellt gäller 
att ”traditionella” övergångsställen för gående, som 
inte kombinerats med hastighetsdämpande åtgärder för 
bilisterna, inte kan betecknas som säkra passager. För 

att en passage eller korsning ska uppnå god kvalitet 

färdhastighet uppgår till maximalt 30 km/tim eller att 
-

ning till korsningen. 

Mot bakgrund av detta bedöms två passager - kors-
ningar endast uppnå låg kvalitet, Medlevägen - Granås-
vägen samt Medlevägen - järnvägen. I övrigt domineras 
korsningarna och passagerna av mindre god kvalitet 

passager eller korsningar där fordonens färdhastighet 
bedöms vara särskilt hög och där säkra passager för 
gående och cyklister saknats. Inventeringen av pas-
sager/korsningar innefattar följande faktorer:

 Korsningstyp

Gång- och cykelpassage

Fordonens färdhastighet

Vägbredd

 Refug

Sikt

Belysning

 Komplexitet

92



Fyrstegsprincipen beskriver ett förhållningssätt i 

och brister. Vägverket använder sig av principen vid 
planering av vägsystemet. 

De fyra stegen innebär att åtgärder skall analyseras i 
följande ordning:

och val av transportsätt. 

3. Begränsade ombyggnadsåtgärder.

4. Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgär-
der.

Punkterna sammanfaller delvis med Miljöbalkens (2 
kap.) hänsynsregler. I förstudien redovisas översiktligt 
vilka möjliga effekter som kan förväntas med de olika 
lösningsförslagen.

en miljö genom Medle där en acceptabel has-

fysisk utformning. 

Bygga upp ett väl fungerande parallellt vägnät 
i Medle.

Förbifart Medle och Myckle. Ny dragning 
av länsväg 855 i ett läge utanför Medle och 

-

-
blemen där. Bortsett från de stora ekonomiska 
resurser denna åtgärd kräver kvarstår dock 

Skellefteå.

En samlad bedömning har skett av vilka åtgärder som 
är aktuella med hänsyn till rådande förhållanden och 
åtgärdernas kostnadseffektivitet. Detta innebär att åt-
gärder ur de olika stegen i fyrstegsprincipen kan vara 
aktuella.

Motiv till åtgärd
-

kanter upplever otrygghet när de färdas längs med lv 
855. Denna otrygghet stöds av enkätundersökningen 

ett antal korsningspunkter där säkerhetsnivån också 

mindre korsningspunkter samt ett stort antal direkt-
utfarter. 

Utförd hastighetsmätning styrker påståendet att fordon 
inte följer skyltad hastighet, utan kör för fort. Allvarliga 
överträdelser sker vid Medleskolan morgontid. Utförd
hastighetsmätning visar även en stor inpendling till 
Skellefteå morgontid. Antalet boende i området är 
relativt lågt. 

Enkätundersökning samt samtal med berörda angav att 
det var relativt få som färdades längs vägen som oskyd-

-
tande säkerheten längs vägen. De vägrenshållplatser 

Samtliga utredningsmaterial 

sidor av vägen. 

gäller för hela sträckningen genom Medle, med viss 
tyngdpunkt på sträckan mellan Medleskolan och det 
nya bostadsområdet (korsning med Lästvägen). 

Byarna Medle och Myckle är nära sammanlänkande 
med varandra, och det förekommer en betydande 
mängd resor mellan byarna. Samtliga tillfrågade grup-
per pekar på behovet av att kunna färdas säkert som 

Följande åtgärder ansågs som relevanta i Medle:

Initiera en diskussion med boende inom utred-
ningsområdet om att verka för ökad använd-

Diskutera med Skellefteå kommun om möj-

gatljus i Medle kvällstid. 

Diskussion med Posten och boende gällande 

Initiera en diskussion med Dahlgrens Cement-
gjuteri om möjligheten att lyfta över delar av 
transporter till järnväg samt att under skoltid 

Förbättrad drift och underhåll längs länsväg 
855 vintertid. 
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Anläggande av en trottoar/GC-bana längs väg 
855 i Medle. Trottoaren/GC-banan blir kombi-

föreslås att sträckan mellan Lästvägen fram till 
fotbollsplanen byggs. 

Översyn av bussangöringar. Merparten av de 

anläggas vid ett mindre antal platser. 

Anläggande av fysiskt hinder vid korsning 

anslutning till korsning med länsväg 819. Den 
bör stängas av genom någon form av fysiskt 
hinder, ex stängsel. 

Anläggande av säker passagemöjlighet över 
väg 855 vid skolan, fotbolls- och hockeypla-
nen samt infarten till Lästvägen. 

Vägverket har börjat uppmärksamma barnens behov i 
större utsträckning än vad man har gjort tidigare. Det 

kommunträffar, samråd med skolskjutspersonal, nä-
ringsliv, fältinventering mm.)

Barnen har i enlighet med FN:s barnkonvention erbju-
dits möjlighet att framföra sina åsikter och att påverka 
beslut . Detta borde ge större acceptans för de åtgärder 
som föreslås. 

Skellefteå kommun prioriterar projektet ”gång- och 
-

objekt.

Samtal med skolråd där även representant från 
byaråd från Myckle ingick poängterade det 
behov till säkra förbindelser mellan byarna 
Myckle och Medle som föreligger. 

En god dialog med allmänhet och näringsliv 
kan gynna projektet i hög grad. Detta bör 
kombineras med en tillräcklig informations-
kampanj innan åtgärd anläggs. Detta är en 
förutsättning för acceptans av åtgärd.

Tänkbara svårigheter
Vägverkets ekonomi/budget för dessa typer av åtgärder 
är emellertid låg. Detta kan leda till etappindelning, 
vilket innebär att det kan ta lång tid innan hela sträckan 
kan åtgärdas. Detta riskerar även att minska accep-

tansen för åtgärden. Vidare har tidigare utredningar 
strandat på grund av markägartvister. Eftersom en 
gång- och cykelväg har diskuterats under en lång tid 
föreligger en stor risk att berörda inte har förståelse för 
alternativa åtgärder.

Samrådshandlingen  har sänts till Skellefteå kommun, 

Handlingarna har även funnits tillgängliga för allmän-
heten, natur- och kulturföreningar samt handikappor-
ganisationer inom det berörda området. Information 
har skett dels via kungörelse i Västerbottens Kuriren,
Norra Västerbotten och Västerbottens Folkblad och 
dels i samband med ett öppet hus, som hölls den i 
Byagården i Medle.

En samrådsredogörelse från det tidiga samrådet har 
upprättats och redovisas i bilaga.

Underhandskontakter har under arbetets gång tagits 
-

ken i Västerbottens län. Aktuell rapport har sänts till 
länsstyrelsen i Västerbottens län och Skellefteå kom-
mun på remiss och därefter ska Länsstyrelsen besluta 
om projektet kan antas få betydande miljöpåverkan. 
Därefter avser Vägverket att fatta beslut om val av 
åtgärd.
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Mjällby samhälle ligger i Sölvesborgs kommun i västra 

gatorna och vägarna i centrala Mjällby. Vägverket pla-

och miljön i Mjällby tätort. Tidigare har en utredning 
om förbättrings- och ombyggnadsåtgärder på vägnätet 
i Mjällby bl.a. i centrum utförts.

-
säkerheten och tillgängligheten i Mjällby, främst med 

också bidra till en god miljö i Mjällby. 

tätort utförts. Efter en inventering och analys struktu-
rerades gatunätet upp i huvudgata, uppsamlingsgata 
och lokalgata. En analys utfördes också av gång- och 
cykelstråk inom tätorten. Som en del av analysen ge-
nomfördes en enkätundersökning på Mjällby skola. 

Förslag till förbättrings- och ombyggnadsåtgärder på 
vägnätet i Mjällby utarbetades 1998. I utredningen 
presenterades bland annat ett förslag till förbättringar 
av Mjällby centrum. Då skapades bl.a. ett litet torg med 

-
rade miljön i centrum men effekten på samhället som 
helhet var begränsad. 
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Mjällby är beläget på Listerlandet mitt 
i Sölvesborgs kommun. I samhället bor 
cirka 1 200 personer. Bebyggelsen består 
till största delen av enfamiljshus men även 

nordvästra delen av tätorten. Mjällby är ett 
område med relativt sammanhållen bebyg-
gelse. Dock utgör Lörbyvägen en barriär 
som minskar tillgängligheten till bostads-
området i östra Mjällby. Mjällby tätorts 
centrum och äldre bebyggelse ligger väster 
om Lörbyvägen. Öster om Lörbyvägen är 
bebyggelsen av 70-talskaraktär.

Centrum ligger mitt i byn. Förutom skolan 

och ett café. Mjällbys gatunät är speciellt 
-

banor. Merparten av vägarna genom samhället har 
landsvägskaraktär med grusade vägkanter och streckad 
mittlinje. Utformningen beror delvis på svårigheter 

vägrenen.

verkstadsindustri med cirka 500 anställda som ligger 
i den västra delen av tätorten. Lyckeby stärkelsefabrik 
ligger i den nordöstra delen. Mjällby tätort ligger på 

en slätt. Några större rekreationsområden i anslutning 
-

tionsområdena vid kusten.

Natur och kulturvärden

Söder om väg 123 (Hälleviksvägen), och ut mot kusten 
utbreder sig ett riksintresseområde för naturmiljö och 
friluftsliv samt naturreservatet Stiby backe.
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Vägarna går till Norje, Krokås, Hörvik, Nogersund, 
Hällevik och Sölvesborg. Väg 516 är en viktig länk 
mellan de norra och södra delarna av kommunen liksom 
väg 123 för de östvästliga delarna. I samhället är Västra 

per dygn. Därefter följer Hosabyvägen/Lörbyvägen 
(väg 516) och Hälleviksvägen (väg 512) med ca 1 100 

procent i samtliga snitt, vilket är relativt lågt.

Söder om Mjällby passerar Hälleviksvägen (väg 123) 
per dygn. Skyltad 

hastighet på Hälleviksvägen är 90 km/tim och vägen 
är den uppsamlande länken mellan Listerlandet och 
E22:an.

Gatunätet

genomfarts- och infartsgator. Högsta tillåtna hastighet 
bör vara 50 km/tim på denna typ av gator. Dock kan 
passage av t.ex. ett cykelstråk utgöra motiv för att sänka 
hastigheten till 30 km/tim. 

-
ten att man passerar genom ett tättbefolkat område. 
Detta innebär en hastighetsbegränsning till 50 km/tim 
eller 30 km/tim. I frekventa passager för gång- och 

km/tim.

Mjällby tätorts kärna och äldre bebyggelse ligger väster 
om Lörbyvägen. Här har gatunätet en rutnätsliknande 
struktur med mer eller mindre raka gator. Rutnäts-

i olika funktioner eftersom den bygger på att varje 
gata har samma funktion. I Mjällby har dock fyra 

är bebyggelsen yngre och uppbyggd efter ett system 
med lokalgator som ansluts till långa uppsamlingsga-
tor. Östra Mjällbyvägen och Båtmansvägen är tydliga 
uppsamlingsgator.

Genomfart/infart
Huvudgator
Uppsamlingsgator
Antal fordon per dygn



98

Barnkonsekvensanalys
Med utgångspunkt från barns rätt att delta i samråd 
om frågor som gäller deras närmiljö genomfördes en 
enkätundersökning med skolbarnen i Mjällby skola.

Mjällby skola, med elever från förskolan till årskurs 9, 
ligger i den norra delen av tätorten. Skolan har hela Lis-
terlandet som upptagningsområde. Elever från Noger-
sund, Hällevik och Hörvik, åker skolbuss. I Mjällby bor 
eleverna ganska jämt utspridda över tätorten. Många 
skolbarn bor i området öster om Lörbyvägen. 

Antalet svar på enkäten blev 248 svar av 420 utskick 
dvs. 59 procent. Vid utvärderingen delades eleverna 
in i två grupper, en grupp för lågstadieelever och en 
grupp för mellan- och högstadieelever. Motivet var 
att resmönstren genomgår en förändring vid cirka 10 
års ålder. Elever som är äldre än 10 år reser mer på 
egen hand. 

Enkäten som delades ut till alla elever innehöll frågor 
om deras resmönster och upplevda farliga punkter. 

markera de punkter som upplevdes som farliga. Kart-
bilden på farliga punkter redovisas i problemanalysen 

medan det övriga resultatet av undersökning följer i 
avsnittet nedan.

Med analysen som grund skissades på lämpliga åtgär-

kostnadskalkyl har utförts.

Resvanor på lågstadiet
På lågstadiet har merparten av eleverna, cirka 70 pro-
cent, svarat att de oftast blir skjutsade till skolan. 15 
procent promenerar själva till skolan. Övriga elever blir 
följda till skolan av förälder till fots eller per cykel eller 
åker skolbuss. 81 procent av eleverna som svarat har 
fritidsaktivitet utanför hemmet, 60 procent av barnen 
som svarat åker bil till fritidsaktiviteten.

30 procent av eleverna på mellan- och högstadiet blir 
skjutsade till skolan medan 40 procent går eller cyk-
lar. Cirka 30 procent åker skolskjuts. 77 procent har 
fritidsaktivitet utanför hemmet, 49 procent åker bil till 
fritidsaktiviteten.

Symboliserar en elevs skolväg



99

Slutsatser
En stor andel av barnen blir idag skjutsade till skolan 
och till fritidsaktiviteter. Det kan skapa en ond cirkel 

-
heten har försämrats.

-
pen för vanliga kollektivtra-
fikresenärer. De turer som 
angör skolan i Mjällby går 
från Västra Mjällbyvägen via 
Centrumvägen till Skolvägen 
och därefter Allévägen tillbaka 
till Västra Mjällbyvägen.

Linje 432 kör Sölvesborg – 
Mjällby – Nogersund – Krokås 
med cirka 15 turer per dygn. 
Busslinje 433 Sölvesborg – 
Mjällby – Sölvesborg går 3 
turer per dygn anpassat efter 
skolbarnen.

Olycksstatistik
Olycksstatistiken från perioden 1995-2000 visar att 
merparten av olyckorna har inträffat på huvudvägnätet. 
Listervägen och Västra Mjällbyvägen är mer olycks-
belastade än övriga vägar med sex olyckor vardera. En 

ett stort mörkertal i olycksrapporteringen, vilket främst 

Busshållplatser

Andra stråk
Skolvägar

Målpunkter
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-
lad mittlinje och streckade kantlinjer. Detta medför en 
uppenbar risk för att bilisterna inte anpassar hastigheten 

samhället inte får den önskade karaktären av tätort.

-
lévägen, vid centrum och vid korsningen Hosabyvägen 
– Västra Mjällbyvägen – Lörbyvägen. Detta innebär 
att fotgängarna är hänvisade till vägrenen på övriga 
gator vilket medför en bristande trygghet och fram-
komlighet.

markera ”farliga platser” på en karta. Resultatet har 
arbetats in i problemanalysen och stämmer väl överens 
med de signaler som inventeringen gav.

En möjlig misstolkning av kartmaterialet kan ha med-
fört att vissa av punkterna vid korsningen Lörbyvägen/
Mjällbyljungavägen istället avser ”smitvägen” 

över Lörbyvägen ca 50 m söder om korsningen Lörby-
vägen/ Mjällbyljungavägen. Denna var inte markerad 

-

gång- och cykelvägen öster om Lörbyvägen

Med inventeringen som grund har sex vägar i Mjällby 

Vägarna utgör stommen i Mjällbys gatunät och är hu-

-
ken). Vägarna är: Västra Mjällbyvägen, Lörbyvägen, 
Centrumvägen, Skolvägen, Allévägen och Kyrkvägen. 
I fortsättningen följer en beskrivning av funktioner och 
problem på respektive väg.

Västra Mjällbyvägen och Lörbyvägen är de mest 

att korsa vägen.

På Västra Mjällbyvägen erbjuds gång- och cykel-

gör att främst fotgängaren inte känner sig trygg och 

hög hastighet då vägens utformning inte motiverar 
lägre hastighet. Passagen vid Allévägen upplevs 

-
gens anslutning till Västra Mjällbyvägen.

Lörbyvägen ger än mindre än Västra Mjällbyvä-
gen intryck av att vara en central gata i samhället. 
Bebyggelsen ligger något mer tillbakadragen och 
gaturummet är öppet. Den största problempunkten 
är passagen av Mjällbyljungavägen och passagen 
av tidigare nämnda ”smitväg”, dvs. den spontana 
gång- och cykelpassagen som är lokaliserad till det 
norra avsnittet av Lörbyvägen, samt korsningen 
med Västra/Östra Mjällbyvägen.
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Centrumvägen ger idag inte intryck av att leda till 

begränsade. Karaktären är mer av lokalgata än av 
uppsamlingsgata. Vägen bör ges en mer stadsmässig 
utformning för att öka centrums attraktivitet.

Skolvägen upplevs av många som ett problem, däri-
bland av rektorn på Mjällby skola. Elever som är på 
väg till konditoriet eller kiosken i centrum blandas 
med föräldrar som i bil ska lämna eller hämta sina 
barn och med lärarnas parkerande bilar. Denna 
blandning av olika funktioner medför att fordonens 
hastighet måste vara låg för att samspelet ska fungera. 
Sträckan är skyltad 30 km/h, men ytterligare fysiska 
åtgärder behövs. 

-

plats där föräldrar lämnar och hämtar barn. Gatan har 
gjorts enkelriktad för att underlätta proceduren med 
lämning och hämtning. Men vid besök på platsen 
framgår det att åtgärden inte efterlevs.

Kyrkvägen har en öppen karaktär med en ordentligt 
-

mängderna är låga vilket medför att vägen upplevs 

två daghem, ett äldreboende, idrottshallen etc. Detta 

för att säkra 30 km/tim.
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-
hov av 30-säkrade korsningar, främst där skolbarn 
korsar gatunätet på huvudvägarna Lörbyvägen och 
Västra Mjällbyvägen men även på uppsamlingsgatan 
Kyrkvägen.

Som en tänkbar åtgärd föreslås därför att sex punkter 
i Mjällby tätort 30-säkras. I området kring skolan är 
hastigheten skyltad till 30 km/tim. Enligt förslaget 
utvidgas detta område till att gälla även centrum och 
Allévägen samt på avsnittet av Västra Mjällbyvägen 

mellan anslutningarna av Lörbyvägen och Remelinvä-
gen. Syftet med utökningen av 30-området är att skapa 

-

tätort säkrare och mer tillgänglig för de oskyddade 

skolväg och av andra prioriterats. Stor vikt har också 
lagts vid att gångstråket bör vara sammanhållet. En 
kontinuitet i gångstråken så att promenader med t.ex. 
rullator eller barnvagn blir möjliga ökar Mjällby sam-
hälles attraktivitet.

Sträcka 30 km/h
30km/h i punkt
Ny gångbana
Busshållplatser
Cirkulationsplats

Tänkbara åtgärder
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Det cykelstråk, som kommer från sydöst, tar slut i 
korsningen med Västra Mjällbyvägen. Stråket fort-
sätter sedan längre in på Metallvägen. I förslaget 
har en kompletterande länk på den norra sidan av 
Västra Mjällbyvägen lagts till. Västra Mjällbyvägen 
smalnats av till 5 m för att underlätta passagen för 
cyklisterna och bildar samtidigt en port till Mjällby 
tätort. Metallvägen är den gamla infarten till Mjällby. 
Idag använder barn på väg till skolan den tidigare

sträckningen, som ansluter i en spetsig vinkel till 
Västra Mjällbyvägen. Skolbarnen färdas då på 
fel sida av Västra Mjällbyvägen. För att ta hand 

-
belriktad gång- och cykelbana på den norra sidan 
av Västra Mjällbyvägen fram till korsningen med 
Klockskogsvägen. Busshållplatserna ligger kvar i 

med gult i illustrationen.

platser eller stråk med åtgärdsbehov.
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För att markera 30 km/tim miljön i Västra Mjäll-
byvägens raka sträckning kan denna plats förses 
med ”sidoförskjutning” för trafiken mot öster. 
Samtidigt skapas en ö mellan körfälten för oskyd-

Remelinvägen som leder ner till livsmedelsaffären 
föreslås utformas med plattbelagd gångbana utan 
kantsten, som ger de gående en trygghet samtidigt 

Korsningen med Centrumvägen bör markeras. I 
förslaget görs detta med en plattbeläggning. Detta 
stramar upp korsningen. Gångbana föreslås anläg-
gas längs hela norra sidan av Västra Mjällbyvägen.
Körbanan är ca 6 meter bred och gångytan ca 

 2,5 m.  Träden står som öar i gångbanan. Vägbanan 
som idag är 6-7 m bred förskjuts 1-2 m åt söder för 
att ge plats åt gångbanan. Parkeringsmöjligheterna, 

vägen, försvinner.



105

Utmed Centrumvägen föreslås 
en bred gångbana på den väs-
tra sidan. Den utformas som 
en plattbelagd gångbana utan 

kan samutnyttja. Vid centrum 
kommer den föreslagna ut-
formningen av gaturummet 
med gångbanorna också att ge 
en ökad stadsmässighet som 
förstärker centrummiljön.

För att strukturera upp den 
idag kaotiska avlämningen 
och hämtningen av barn på 
Allévägen föreslås att gatan 
åter blir dubbelriktad och att 
angöringsfickor ordnas på 
båda sidor om vägen. Sidoför-
skjutna körfält understryker 
30-km/tim-miljön.
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I korsningen mellan Kyrkvägen 
och Centrumvägen föreslås att 
Kyrkvägens norra kantlinje 

-
gärden syftar till att bryta den 
raka sträckan på Kyrkvägen 
och därmed dämpa hastighe-
terna. Korsningen är skyltad 
30 km/tim vilket medför att 
det inte skall behövas särskilda 
gångpassager eller väjnings-
reglering. En viktig detalj är att 
Centrumvägens riktning med 
de utblickar som erbjuds mot 
Mjällby kyrka inte bryts. Med t 
ex en cirkulationsplats i vägen 
skulle sambandet försvagas. En 
gång- och cykelbana föreslås gå 
på den södra eller norra sidan av 
Kyrkvägen mellan korsningen 
med Centrumvägen till kors-
ningen med Lörbyvägen. Där 

och cykelbana mot Lörby.

Vid smitvägen på Lörbyvägen 
förslås en hastighetsdämpande 
åtgärd som förbättrar passage-
möjligheterna. På grund av de 
många utfarterna på avsnittet 
har en överkörningsbar yta 
som bryts av med mindre öar 
av refuger skapats. Denna lös-
ning erbjuder gång- och cy-

Lörbyvägen möjlighet att stanna 
på mitten. För trafikanter på 
Lörbyvägen medför åtgärden 
en sidoförskjutning vilket ska 
dämpa hastigheten till 30 km/
tim i korsningspunkten.
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-
säkerheten och tillgängligheten främst för barn, äldre 
och funktionshindrade i Mjällby tätort. Detta görs bl.a. 
genom att hastigheten dämpas där korsningsbehov för 

framkomlighet vid färd genom Mjällby. De föreslagna 
åtgärderna medför sidoförskjutningar vilket innebär att 

för att onödig irritation skapas av åtgärderna.

I korsningen Västra Mjällbyvägen/Lörbyvägen/Ho-
sabyvägen förslås att en cirkulationsplats anläggs, 
för att dämpa hastigheten och markera tätortsmil-
jön. Busshållplatserna som idag ligger cirka 50 m 

norrut på Lörbyvägen, utan anslutande gångbanor, 
-

bana, för att förbättra tillgängligheten.

större tillgänglighet genom att vägar, som idag upplevs 
som barriärer, kan korsas på ett tryggare sätt. Olycks-
risken kommer att minska. Med en stor andel skolresor 
i hela orten kommer åtgärderna leda till säkrare vägar 

bör också få till följd att antalet barn som skjutsas till 
skolan minskar då föräldrarna känner sig tillfreds med 
barnens skolväg.

samma nivå som körbanan vilket ökar tillgängligheten 
för rörelsehindrade. Eventuella kantstenar ska vara 
avfasade och låga i passagepunkter. Man bör även an-
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vända material med hög kontrast för att skapa ledstråk 
för personer med nedsatt syn.

Mjällby saknar rekreationsområden på promenad-
avstånd. En viktig positiv effekt av utbyggnaden av 
gångbanor kan vara att promenerandet inom själva 
tätorten ökar.

skolan på samma sätt som idag. Bussarna får anpassa 
sitt körsätt till de nya förutsättningarna, men det kom-
mer knappast att påverka restiden eller reskomforten.

följden av föreslagna åtgärder, dels p.g.a. att hastig-
heten påverkas på en relativt kort sträcka (1 200 m 

alternativa vägar. 

passera genom orten, men på ett mer anpassat sätt. 
Avsmalningar och korsningsutformningar kommer 
att medföra något mer besvär, och det är just syftet till 

Ett annat syfte med förslaget är att förbättra tätortsmil-
jön och stadsbilden i direkt anslutning till studerade 
vägar och gator. Föreslagna åtgärder ska tillsammans 

vägen upplevs som en gata genom tätorten, dvs. mer 
anpassad till sin funktion som huvudgata eller lokal-
gata. En viktig ingrediens i denna miljöanpassning är 
att tydligt markera infarten till orten. 

Första åtgärden man möter kommer därför även att 
fungera som port till Mjällby tätort. Sänkta hastigheter 
kommer att medföra lägre bullernivåer. På sträckor 
direkt efter en hastighetsdämpande åtgärd kan accele-
rerande fordon medföra att denna minskning uteblir. 
Även luftkvaliteter kan påverkas av ett ojämnt kör-

denna marginella effekt försumbar.

Barriäreffekten som vägar och gator medför bidrar till 
-

tar sig inom tätorten. En anpassning av beteendet hos 

förutsättningar för samverkan på de platser där de möts. 
Därmed minskar barriäreffekten och tillgängligheten 

natur- eller kulturmiljöer. Inte heller de kommunala 
planerna påverkas av åtgärderna.

Länsstyrelsen i Blekinge Län har tagit beslut att objek-
tet inte kan antas innebära betydande miljöpåverkan i 
den mening som avses i miljöbalken. Nästa steg i pla-
neringsprocessen föreslås bli upprättande av arbetsplan 

Samråd har genomförts med Sölvesborgs kommun. 
Ett möte med allmänheten hölls  på Mjällby skola. På 
mötet framkom att åtgärderna var efterlängtade. 
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Bakgrund
Skepparslöv som ligger  väster om Kristianstad, har 
anor från medeltiden. Byn har cirka 2 400 invånare. 
Bebyggelsen är i huvudsak lokaliserad kring bygatan 
dvs. nuvarande väg 2014. 

Området kring Skepparslöv är rikt på fornlämningar 
-

dokumenterade.

I Skepparslövs by fanns vid 1800-talets början 25 bond-

bara ett fåtal kvar av dessa gårdar. I Skepparslövs om-

och lövskog samt en del barrskogsplanteringar. Strax 

väster om byn vid Uddarpsvägen ligger Skepparslövs 
golfbana.

vidare till väg E22. Skepparslövsvägen utnyttjas också 

2008. Den mest belastade delen av Skepparslövsvägen 
är partiet mellan korsningarna med Snälltågsvägen, 
väg 2016 och Uddarpsvägen, väg 2008. Här passerar 
cirka 1880 fordon per årsmedeldygn. Andelen tung 

samhället.

Vägområdet genom byn varierar i bredd och är som 
smalast endast 7,5 meter brett. Körbanan är cirka 5,5 
m bred. Högsta tillåtna hastighet genom Skepparslöv 
är 50 km/tim. På ett avsnitt vid skolan är hastigheten 
nedsatt till 30 km/tim under vardagar 07.30-15.00. 
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problem särskilt för skolbarnen. Respekten för has-
tighetsbegränsningarna  är enligt de närboende låg.

Vägverket och Kristianstads kommun. Vägverket är 
väghållare för väg 2014 genom Skepparslöv till väg 
2016 medan kommunen är väghållare för fortsättningen 
mot Vä och för Snälltågsvägen.

Främst bedöms maximalbullernivån från tyngre for-
don störande. Bullernivån utomhus ligger under det 
riktvärde som Vägverket tillämpar som åtgärdsnivå i 

-
nivåerna bedöms inte aktuella.

Skepparslöv passeras av busslinjen 554 som sträcker 

-
parslövs kyrka. Turtätheten under skoldagar är 5 turer 
per dygn mot Kristianstad och 3 turer per dygn i motsatt 
riktning. Skolskjuts till och från Skepparslövs skola 

Någon räkning av gående och cyklister i vägnätet har 
inte genomförts. Den största målpunkten för dessa 

2014. Skolan har cirka 120 elever i årskurserna 3-5. 
-

cent av eleverna bor i Skepparslöv. Andra målpunkter 

busshållplatserna vid korsningen med Snälltågsvägen. 

en separat gång- och cykelväg. Vägnätet inom Skep-

-

Detta innebär att verklig hastighet 
50 km/tim bör accepteras på 
sträcka medan det inte bör vara 
möjligt att köra fortare än 30 km/
tim där plankorsningar med gång- 

På  50-sträckorna bör såväl gång- 
som cykeltrafiken vara avskild 
från biltrafiken. Ett alternativ 
med bibehållen separerad cykel-

ena sidan och ersätta den med 
en smalare sidoremsa, minska 
körbanebredden något, minska 
skiljeremsans bredd mellan kör-
banan och gång- och cykelbanan 
till 0,5 meter och minska den dub-
belriktade gång- och cykelbanans 
bredd till 2,5 meter. 
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För att bedöma möjligheterna att bredda vägsektionen 

är Skepparslövsvägen mellan Bockebodavägen och 
Skepparslövs skola. Även väster om Bockebodavägen 

-

önskvärd. En breddning av nuvarande vägområde kan 
dock inte genomföras utan betydande intrång på vissa 
fastigheter. Utredningen avgränsas därför till att i för-
sta hand pröva möjligheterna att separera gång- och 

Gång- och cykelbanan lokaliseras på södra sidan med 
hänsyn till bostadsbebyggelsens läge. Flertalet barn 

från Skepparslöv till och från Skepparslövs skola be-
höver med den utbyggda gång- och cykelvägen aldrig 
korsa väg 2014. 

På sträckan förbi skolan gäller 30 km/tim under skoltid. 
Regleringen föreslås bestå. Sidoförskjutningen av kör-
banan, som den enkelsidiga gång- och cykelbanan med-
för, utjämnas vid gc-överfarten med en mittrefug. 

-

bland annat för skolbarnen som ska 
till Skepparslövs skola. Väg 2014 
föreslås breddas norrut för att be-
gränsa intrången  på tomtmarken på 
södra sidan. Gång- och cykelvägen 
får en bredd på 2,5 m förutom på ett 
kortare avsnitt förbi kyrkogården 
där den av utrymmesskäl blir 1,7 m. 
Den avskiljs från körbanan genom 
ett betongstöd. 

Gång- och cykelvägen bedöms inte 
-

stående intressen. Möjligtvis kan 
den innebära att Skepparslövs by 
får en något mer stadsmässig karak-
tär än tidigare, vilket kan stå i kon-
trast till den äldre kyrkomiljön. 
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-

Arbetsplanen omfattar byggande av en separat gång- 
cykelbana längs väg 2014 på sträckan från Bockebo-
davägen fram till Skepparslövs skola där den föreslagna 

cykelbana mot Vä. I samband med att gång- och cykel-
-

gärder att utföras i korsningarna med Bockebodavägen, 
Uddarpsvägen, Snälltågsvägen samt vid skolan.

Vägbanans bredd varierar mellan 5,5 och 7,0 m. För-
slaget innebär att bredden på vägbanan tillsammans 
med gång- och cykelbanan blir 9,0 m. Bredden på 
vägbanan minskas till 5,8 m på stora delar av sträckan, 

genom byn. Vägen föreslås i första hand breddas norrut. 
Detta medför att intrång sker på ett fåtal fastigheter på 
norra sidan och att intrång på tomtmark på den södra 
sidan kan begränsas.

Gång- och cykelbanan får en bredd på 2,5 m. På en 
kortare sträcka förbi kyrkogården minskas den till 
1,7 m för att undvika intrång på tomterna längs vägens 
södra sida. 

Snälltågsvägen ökas genom att korsningen rätas upp. 

För att säkerställa en trygg gång- och cykelpassage vid 

görs ännu smalare (3,0 m). Detta innebär att väjning 

skola
(Ur folder Väg 2014 genom Skepparslöv)

Vägverket har haft samråd med eleverna vid Skep-
parslövs skola. Syftet var att informera eleverna om 
den planerade gång- och cykelvägen genom Skep-
parslöv och inhämta elevernas synpunkter samt få en 
uppfattning om hur eleverna uppfattar sin skolväg. Före 

samt besvara följande frågor:

Hur tar du dig till skolan? 

Vad upplever du som farligt? 

Finns gång- eller cykelväg? 

Hur upplever du bilarnas hastighet? 

Vad kan förbättras?

Vid samrådsmötet redovisade respektive klass resulta-
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att framföra synpunkter på hur de tycker att en trygg 
och säker gång- och cykelväg ska utformas.

Elevernas svar
För att känna sig trygga och säkra anser eleverna att 
gång- och cykelbanan ska vara separerad från körba-
nan. Gång- och cykelbanan kan separeras från körbanan 
genom att vara upphöjd med kantsten, avskild med ett 
betongstöd eller avskild med en bred skiljeremsa av till 
exempel gräs. Cykelfält tycker de känns otrygga då de 
upplever att fordonen lätt kan köra på dem.

Många elever cyklar till skolan, men när vädret är dåligt 
och vintertid minskar antalet cyklande och många åker 
bil till skolan. Några enstaka får åka skolbuss. Flertalet 
elever anser att bilar och bussar kör för fort. De som 
bor i Öllsjö har gång- och cykelväg till skolan. De som 
bor på andra håll saknar gång- och cykelväg.

Eleverna upplever de höga hastigheterna längs vägarna 
och i korsningarna som farliga och tycker det är obe-
hagligt att korsa vägarna. Dålig sikt känns också som 
obehagligt och farligt. I villaområdena skyms sikten 
oftast av höga murar och häckar. Vintertid upplever 
eleverna att gång och cykelvägarna är farliga eftersom 
plogning och saltning sköts dåligt.

För att sänka bilisternas hastigheter föreslås att has-
tighetskameror sätts upp, fler hastighetskontroller 

byggs och böterna för fortkörning höjs. Eleverna anser 
att det är extra viktigt att bilisterna håller skyltad has-
tighet vid skolorna.

För att öka tryggheten längs befintliga gång- och 
cykelbanor önskas mer belysning och bättre underhåll. 

igen. Vintertid önskas bättre snöröjning på gång- och 
cykelbanorna eller skolbuss för alla då gång- och 
cykelbanorna är hala.

liten. Parkeringen fungerar både som personal- och 
besöksparkering, hållplats för skolbussen och angöring. 
De olika funktionerna förslås separeras.

Eleverna upplever att ett antal platser längs skolvägen 
är farliga och har vid vissa platser förslagit åtgärder 
för att öka tryggheten. Platserna 1-4 är utmärkta på 
kartan. Platserna 5-12 är belägna vid Öllsjöområdet 

Snälltågsvägen

Uddarpsvägen
Skepparlövsvägen

Ek
eb

er
gs

vä
ge

n

1
4

2

3

Källundavägen

Bockebodavägen

Ny gång och cykelväg
Föreslagen vägkant
Intrång  på fastighet
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1. Korsningen Uddarpsvägen/Skepparslövsvägen upp-

buskar vid korsningen tas bort för att förbättra sikten.

2. Korsningen Skepparslövsvägen/Snälltågsvägen 

Ingen föreslagen.

3. Skepparslövsvägen upplevs för smal för att både 
rymma gående, cyklister och bilister och upplevs därför 

längs vägen.

4. Ekbergsvägen upplevs som farlig på grund av vägens 

längs vägen.

5. Att gå eller cykla över Snälltågsvägen upplevs som 
-

6. Korsningen Öllsjövägen/Snälltågsvägen upplevs 

föreslagen.

7. Att cykla längs Öllsjövägen upplevs som farligt. 

8. Kung Knuts väg mellan Lägervägen och Fotbollsga-

Ta bort buskarna på sträckan.

9. Korsningen Stenmästarevägen/
Skepparslövsvägen, det så kallade 
”Kvarnen”, upplevs som farlig 
eftersom bilister inte släpper fram 

Ingen åtgärd föreslagen.

10. Korsningen Stenmästarevä-
gen/Öllsjövägen, det så kallade 
”Fribetet”, upplevs som farlig på 

ner häcken och ta bort buskarna 
vid korsningen.

11. Blåtandsvägen känns farlig på 

Ingen föreslagen.

12. Korsningen Kung Knuts väg/
Stenmästarevägen upplevs som 
farlig eftersom bilister inte släp-
per fram fotgängare och cyklister. 

Under år 2004 byggdes en separerad gång- och cykel-
bana genom Skepparslöv. Gång- och cykelbanan börjar 
vid Bockebodavägen i nordväst och sträcker sig fram 
till Skepparslövs skola i sydöst där den ansluter till 

cykelbanan har lokaliserats på södra sidan med hänsyn 
till bostadsbebyggelsens och skolans läge. Därmed 

från skolan inte korsa Skepparslövsvägen.

Vägbanan samt gång- och cykelbanan är 9,0 meter 
bred. Bredden på vägbanan har minskats till 5,8 meter 
på stora delar av sträckan, vilket bedöms bidra till att 

och cykelvägen.

Gång- och cykelbanan har en bredd på 2,5 meter föru-
tom på ett par kortare sträckor. T.ex. vid kyrkogården 
minskas bredden till cirka 1,7 m för att undvika intrång 
på tomterna längs vägens södra sida. Gång- och cykel-
banan har skiljts av från körbanan med ett 0,4 meter 
brett betongstöd. 
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Skepparslövsvägen/ Snälltågsvägen rätades korsningen 
upp och blev vinkelrät. För att säkerställa “trygga” 

gång- och cykelpassager i samhället utfördes ett an-
tal åtgärder längs sträckan. Gång- och cykelbanans 
korsning med Uddarpsvägen byggdes som ett upp-

avsmalning av körbanan ännu smalare. Av-
smalningen innebär att väjning måste ske för 

-
terut på Källundavägen målades en cykelö-
verfart strax öster om korsningen Bockebo-
davägen/ Källundavägen. I nämnda korsning 
byggdes refuger på Bockebodavägen. Genom 

västerifrån på Källundavägen och som ska 
fortsätta på Skepparslövsvägen passera.

Ny belysning

och med korsningen med Snälltågsvägen har 
ersatts med nya fundament, stolpar och arma-
turer längs med gång- och cykelbanan.

synpunkter och förslagen i förstudien och 
arbetsplanen.
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