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Sammanfattning 

Uppdraget har utförts av Ramböll Sverige AB och omfattar en undersökning av barn och ung-
domars tillgänglighet i Vadstena tätort. 
 
Syftet med undersökningen har varit att identifiera barnens viktigaste stråk till skola och fritids-
aktiviteter, inventera, klassificera och analysera dessa samt presentera ett övergripande åt-
gärdsförslag. Bedömningar har gjorts med utgångspunkt från de transportpolitiska målen gäl-
lande barns tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö.  
 
Målet är att undersökningen skall utgöra ett underlag för Vägverkets planeringsprocess och för 
kommunal planering. Arbetet har skett i samråd med Vadstena kommun samt personal och ele-
ver på S:t Persskolan, Katarinaskolan och Petrus Magniskolan i Vadstena. 
 
Barnen har genom enkät och arbete i skolan tillsammans med konsulten arbetat med inventer-
ing och identifiering av sina skolvägar och vägar till fritidsaktiviteter. 
 
Den övergripande inventeringen och klassificeringen visar att problemet i Vadstena är väg 50 
och korsningarna över denna väg. Väg 50 är en olycksdrabbad väg med mycket genomfartstra-
fik samtidigt som den passerar genom staden som en barriär. Det har hänt en del olyckor med 
oskyddade trafikanter, främst i korsningspunkterna. Längs Hovsvägen har det inträffat ett par 
olyckor med oskyddade trafikanter. Dessa har uppkommit vid passage över vägen till gång- och 
cykelvägen längs Hovsvägens västra sida. I övrigt är de mest frekvent använda gatorna på väg 
till skolan eller fritidsaktiviteter relativt säkra och trygga. Längs en del av de mest nyttjade 
stråken finns separerade gång- och cykelbanor och trafiksäkra passager i korsningspunkter. 
 
Det primära stråket som barnen använder är Borgmästaregatan/Kalkhagsvägen/Kungsvalla-
vägen/Idrottsvägen som binder samman Vadstenas östra delar med Petrus Magniskolan, Katari-
naskolan och vidare mot Kungsvalla idrottsplats. Stråket nyttjas både på fritiden och på väg till 
och från skolan. 
 
Enligt de utförda analyserna enligt fyrstegsprincipen kan förbättrad trafiksäkerhet för barn och 
ungdomar uppnås i olika omfattning genom de fyra stegen. Åtgärderna omfattar de fyra stude-
rade stråken. Det är viktigt att se ett stråk som en helhet när åtgärderna föreslås. En åtgärd i 
en punkt kan förvärra trafiksituationen i en annan punkt. Denna analys är utförd utifrån till-
gänglighet, trafiksäkerhet och miljö för barn. Barns anspråk måste även vägas mot till exempel 
fordonens anspråk på framkomlighet längs våra stora huvudvägar. 
 
Steg 1 Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 
Information om transportsystemet i Vadstena skall ges till barn, föräldrar och lärare. Bra stråk 
för skolvägar samt viktiga och farliga punkter skall pekas ut.  
 
Steg 2 Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 
Hastigheten är begränsad till 30 km/h förbi Petrus Magniskolan. För att ytterligare förstärka det-
ta kan variabla meddelandeskyltar sättas upp vid korsningen med Skänningegatan för att varna 
fordonstrafikanter för korsande barn samt att göra fordonstrafikanterna uppmärksamma på den 
sänkta hastighetsbegränsningen. 
 
Steg 3 Vägförbättringsåtgärder 
Korsningen mellan Borgmästaregatan och Skänningegatan föreslås få trafiksäkerhetshöjande 
åtgärder såsom upphöjd korsning eller minicirkulationsplats för att säkra en hastighet på 30 
km/h i korsningen.  
 
Korsningen mellan väg 50 och Skänningegatan upplevs som farlig av eleverna. Här bör fysiska 
åtgärder göras för att sänka hastigheten till 30 km/h. Åtgärder kan vara till exempel avsmalning 
eller förhöjning av övergångstället.  
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För att säkra alla passager från villaområdena längs Hovsvägens östra sida till gång- och cykel-
vägen längs den västra sidan, bör fysiska åtgärder göras. Detta gäller framför allt i de kors-
ningspunkter där skyltad hastighet är 50 km/h. Åtgärderna kan vara avsmalningar, förhöjning 
av övergångställe eller sidoförskjutning.  
 
För att förbättra säkerheten vid parkeringsplatserna längs Idrottsvägen bör parkeringarna ses 
över. Eventuellt kan oskyddade trafikanter styras till en ordnad gång- och cykelväg utmed Id-
rottsvägen för att undvika konflikt med backande fordon. 
 
Steg 4 Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder  
För att förbättra trafikmiljön och säkerheten i korsningarna mellan Skänningegatan och väg 50 
samt mellan Hovsgatan och väg 50, kan en förbifart byggas söder om Vadstena mellan väg 50 
och väg 206. En förbifart skulle minska trafiken på väg 50 betydligt, framför allt genomfartstra-
fiken, och möjliggöra för en gata genom staden där oskyddade trafikanter prioriteras. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Regeringen har i den transportpolitiska propositionen framhållit att barn, tillsammans med äldre 
och funktionshindrade, är starkt beroende av transportsystemets egenskaper och effekter fram-
för allt med avseende på tillgänglighet, säker trafik och god miljö. I regeringens proposition, 
Strategi för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige, betonas att barn-
perspektivet skall utvecklas så att barnets bästa sätts i centrum. 
 
Enligt FN:s barnkonvention skall barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som 
myndigheter och offentliga organisationer vidtar som rör barn. Länderna skall vidta alla lämpliga 
åtgärder för att säkerställa barns överlevnad och utveckling, skydda barn mot alla former av 
fysiskt och psykiskt våld, möjliggöra ett aktivt deltagande i samhället och erkänna barns rätt till 
lek och rekreation. 
 
Vägverket har antagit en policy för barnfrågor för att, inom sitt ansvarområde, medverka till att 
uppfylla kraven i FN:s konvention om barns rättigheter. Vid alla beslut som rör barn skall barns 
fria rörlighet, tillgänglighet, miljö, hälsa och säkerhet beaktas. Enligt Vägverkets inriktningsdo-
kument, Barn, skall barn ha goda möjligheter att påverka beslut som rör deras närmiljö, vara 
delaktiga i planeringsprocessen och kunna uttrycka sina åsikter i trafikfrågor. 
 
Nollvisionen är uppbyggd kring tre huvudtankar enligt följande: 
• Det är inte nödvändigtvis olyckorna som skall tas bort. Det är följderna av olyckan som skall 

minimeras, eftersom vi alla gör misstag i trafiken. Barn handlar ibland irrationellt och över-
raskande, vilket kan leda till misstag. Ingen skall dock behöva dö eller skadas allvarligt i 
trafiken på grund av ett misstag. 

• Det är människans våldstolerans som ska vara dimensionerande. Det är den mest utsatta 
individen som bestämmer hur trafiksystemet skall vara utformat. I nollvisionen tillhör barn 
och ungdomar de prioriterade grupperna. 

• Ansvaret för trafiksäkerheten samt hur vi alla på olika sätt är delaktiga i detta ansvar skall 
lyftas. Skolan spelar här en högst betydande roll. 

 
Barn har stora tillgänglighetsproblem i vägtransportsystemet och systemet är idag inte alltid 
anpassat efter barns möjligheter. Vägverket skall därför arbeta med att anpassa transportsy-
stemet efter barns rättigheter och behov för att därigenom öka barnens fria rörlighet utan att 
ge avkall på trafiksäkerheten.  
 
Vägverket är väghållare för många genomfarter i mindre samhällen där vägen utgör en barriär 
för de boende och framför allt för barn och ungdomar. Inte heller mindre vägar och gator i or-
terna är tillgängliga och trafiksäkra för barn. 

1.2 Uppdraget 

Med ovanstående som bakgrund har Vägverket Region Sydöst beslutat att i ett antal mindre 
orter upprätta åtgärdsförslag i syfte att förbättra barns tillgänglighet. Vadstena i Vadstena 
kommun, se figur 1.1, är en av dessa utvalda orter Arbetet har skett i samråd med Vadstena 
kommun samt personal och elever på S:t Persskolan, Katarinaskolan och Petrus Magniskolan i 
Vadstena. Studien har innefattat hela stråk från bostadsområde till skola eller fritidsaktiviteter 
och avser samtliga gator och vägar. 
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Figur 1.1 Vadstena i Vadstena kommun 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med uppdraget är att identifiera barnens viktigaste stråk till skola och fritidsaktiviteter. 
Därefter skall en inventering, klassificering och en analys av dessa stråk göras för att ta fram 
ett övergripande åtgärdsförslag. Bedömningar skall göras med utgångspunkt i barns tillgänglig-
het och trafiksäkerhet.  
 
Målen är: 
• att barn och ungdomar skall kunna förflytta sig till och från skola och fritidsaktiviteter på ett 

säkert och tryggt sätt.  
• att barn och ungdomar skall kunna gå och cykla fram och tillbaka till skola och fritidsaktivi-

teter med eller utan vuxet sällskap beroende av ålder på barnet. Gå från årskurs 1 och cykla 
tidigast från årskurs 4. 

• att skapa direkta och framkomliga stråk, som är säkra och trygga, mellan bostadsområde 
och skola. 

 
Dessa projektmål tillsammans med de övergripande transportpolitiska målen ger inriktning för 
projektet att åstadkomma en god trafiksäkerhet i samhället med särskild hänsyn tagen till 
oskyddade trafikanter och barn. En positiv effekt av detta är att transportsystemet görs tillgäng-
ligt för alla. Föreslagna åtgärder skall ge positiva miljöeffekter och i bästa fall även bidra till 
minskade utsläpp, vilket är ett miljömål. 
 
De olika förslagen skall utgöra ett övergripande underlag för Vägverkets planeringsprocess och 
för kommunal planering. 
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2 Metod och genomförande 

Arbetet med att ta fram åtgärdsförslaget har utförts enligt följande upplägg: 
 
Skede 1 Samråd med kommun och Vägverket samt inventering av orten 

Innan arbetet i skolan började genomfördes ett samråd med Vadstena kommun 
och Vägverket. Vid mötet erhölls information om Vadstena, de projekt som utförts 
på orten samt de synpunkter som inkommit från allmänheten. Därefter utfördes en 
inventering och nulägesbeskrivning av Vadstena.  

 
Skede 2 Arbete i skolan 

För att identifiera barnens viktigaste stråk till skola och fritidsaktiviteter krävdes en 
kartläggning och probleminventering av trafiksituationen i Vadstena ur barnens 
synvinkel. Arbetet med barnen och ungdomarna utfördes genom en diskussion 
med resvaneundersökning och genom arbete ute i klasserna. 
 
Arbetet genomfördes den 25 – 26 maj år 2005 och omfattade grundskoleelever i 
årskurs 3 och 6 på S:t Persskolan och Katarinaskolan samt årskurs 9 på Petrus 
Magniskolan. Åk 3, 6 och 9 ger en bra variation på det material som erhålls då 
barn i olika åldrar har olika resmönster. Av de totalt 82 eleverna i årskurs 3 deltog 
69 elever i arbetet, av de 105 eleverna i årskurs 6 deltog 94 stycken och av de 98 
eleverna i årskurs 9 deltog 21 stycken.  
 
Arbetet startade med att en resvaneundersökning genom handuppräckning gjordes 
med samtliga elever. Frågorna, se bilaga 1, innehåller två delar där det i den första 
delen ställs frågor om elevernas skolväg och deras färdsätt. Det efterfrågas också 
om skolvägen samt på-/avstigningsplatsen för buss och bil känns säker. I den 
andra delen ställs samma frågor om vägen till och från fritidsaktiviteter. 
 
Därefter arbetade eleverna gruppvis med att kartlägga sin närmiljö, skolväg och 
väg till fritidsaktiviteter. Detta arbete utfördes på planer. Utifrån denna kartlägg-
ning inventerade sedan eleverna de trafiksituationer som kan uppstå och de kon-
fliktpunkter som finns i Vadstena. Under arbetets gång intervjuades eleverna om 
de problem som framkom. 

 
Skede 3 Stråk- och probleminventering 

Efter arbetet i skolorna sammanställde konsulten barnens resvanor, kartläggning 
och probleminventering och detta redovisades i form av tabeller och kartor. Utifrån 
kartorna över barnens resvägar samt konfliktpunkterna identifierades ett antal 
primära stråk för rörelse i Vadstena. Dessa stråk inventerades och studerades vida-
re av konsulten. 

 
Skede 4 Åtgärdsförslag 

Med utgångspunkt i barnens synpunkter och den tidiga inventeringen, samt med 
hänsyn till teknik, regelverk och miljö, togs ett åtgärdsförslag fram. Konsekvenser-
na av detta förslag har sedan beskrivits med avseende på tillgänglighet, trafiksä-
kerhet, miljö och kostnader. 
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3 Förutsättningar 

3.1 Beskrivning av samhället 

3.1.1 Befolkning och bebyggelse 

Vadstena ligger vid Vätterns östra strand, mitt i Östergötland, drygt en mil söder om Motala. 
Vadstena kommun har cirka 8 000 invånare och av dessa bor knappt 6 000 i centralorten Vads-
tena som är kommunens huvudort. 50 % av de boende i Vadstena kommun är kvinnor och 50 
% är män. Jämfört med genomsnittet i riket har Vadstena kommun en lägre andel invånare 
mellan 20 - 44 år. Andelen invånare från 45 år och uppåt är högre än genomsnittet.  
 
Bebyggelsen i Vadstena utgörs av ett varierat bostadsbestånd av småhus, villor och hyreslä-
genheter. I de gamla delarna finns mindre flerfamiljsfastigheter blandat med trävillor. I de nya-
re områdena i Vadstenas ytterkanter finns villor byggda främst på 1970-talet. Det finns cirka 
600 företag och verksamheter i Vadstena och dessa är lokaliserade till Kronoängen i väst, Kungs 
Starby i sydväst samt Kvarnbacken i sydöst. Bebyggelsen i Vadstena delas av väg 50. 
 
Utbyggnad av bostäder sker för närvarande väster om Hovsvägen i södra Vadstena. 

3.1.2 Näringsliv och sysselsättning 

Vadstenas näringsliv består av över 600 företag, en stor del medelstora industrier, med en bred 
och allsidig verksamhet. De flesta arbetstillfällena finns inom tillverkning, vård och handel. Cirka 
en femtedel av kommunens invånare har sysselsättning utanför kommunen, främst i Motala och 
Linköping. 

3.1.3 Viktiga målpunkter 

Centrum i Vadstena utgörs av den gamla medeltida stadskärnan, norr om väg 50 och öster om 
slottet. Här finns affärer, restauranger, bank, museum, kloster och hotell. Busstation finns söder 
om slottet vid den gamla järnvägsstationen. Norr om centrum finns ett stort lasarettsområde. 
Det finns tre grundskolor i Vadstena. S:t Persskolan ligger i de centrala delarna, Katarinaskolan 
och Petrus Magniskolan söder om väg 50.  
 
Andra målpunkter i området, se figur 3.1, är Kungsvalla idrottsplats med ishall, fotbollsplaner 
och friidrottsanläggning samt sport- och simhallen vid Petrus Magniskolan. Norr om Vadstena 
ligger Vättern med hamn och badplats.  
 
I Vadstenas västra och södra delar finns områden med verksamheter, varav Kvarnbacken ut-
med väg 206 är det största.  

3.2 Väg och trafik 

3.2.1 Biltrafik 

Väg 50 sträcker sig mellan Ödeshög och E4, genom Motala, till Hallsberg och E20. Vägen passe-
rar rakt genom Vadstena och bebyggelsen är placerad på båda sidor om vägen. I södra Vadste-
na heter väg 50 Ödeshögsvägen men byter namn vid idrottsplatsen till Södra vägen. Vid Hovs-
vägen byter den namn till Margaretavägen för att vid Skänningegatan heta Birgittas väg. Efter 
väg 206 heter vägen Motalavägen. Det finns inga planskilda passager med väg 50 i Vadstena. 
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Figur 3.1 Målpunkter och gång- och cykelvägar i Vadstena 
 
 
Väg 50 är en genomfartsväg som trafikeras av cirka 6 000 fordon/dygn, se figur 3.2. Vägen har 
en stor andel tung trafik, knappt 15 %. Hastigheten längs vägen är begränsad till 50 km/h. 
Mycket trafik rör sig längs och tvärs vägen. Längs Ödeshögsvägen (väg 50) har hastighets-
sänkande åtgärder och vänstersvängsfält utförts under våren år 2005. I Vadstena ansluter två 
statliga vägar till väg 50. Dessa är Skänningevägen (väg 206) och Hovsvägen (väg 944). 
 
Hovsvägen trafikeras av cirka 1 200 fordon/dygn och Skänningevägen av cirka 2 200 for-
don/dygn. Andelen tung trafik är 3 respektive 9 %. De gamla delarna av Vadstena, norr om väg 
50, har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Även villaområdet öster om Hovsvägen samt de 
norra delarna av Hovsvägen är begränsat till 30 km/h. Borgmästaregatan förbi Petrus Magnis-
kolan är hastighetsbegränsad till 30 km/h under dagtid. 
 
Det finns planer på en förbifart söder och öster om Vadstena för att förbättra trafiksäkerheten 
och boendemiljön längs väg 50 i dess nuvarande sträckning genom staden. Tanken är att förbi-
farten på kort sikt skall avlasta den nuvarande genomfarten, i avvaktan på att den genomgåen-
de trafiken mellan Ödeshög och Motala kan ledas via Mjölby. En förbifart skulle även långsiktigt, 
även när genomfartstrafiken leds via Mjölby, ge en bättre trafikmiljö i Vadstena. 
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Figur 3.2 Uppmätta trafikflöden för Ådt, andel tung trafik (TF) samt hastighetsbegränsningar 
 

3.2.2 Kollektivtrafik 

Vadstena trafikeras av länsbussar samt en gratisbuss inom staden. Linje 610 mellan Ödeshög 
och Motala trafikerar väg 50 genom Vadstena cirka 20 turer per dag i respektive riktning. Mellan 
Vadstena och Mjölby trafikerar linje 661 med cirka tio turer per dag och riktning. Vadstena trafi-
keras också av expressbussar som går mellan Vadstena och Linköping cirka fem turer varje dag 
i vardera riktning. 
 
En gratisbuss utgår från slottet i Vadstena och utgör en ringlinje i staden. De medeltida delarna 
passeras, liksom lasarettsområdet, Petrus Magniskolan och Kungsvalla idrottsplats. 
 
Hållplatser finns utmed ovanstående vägar och bussterminalen ligger söder om slottet.  

3.2.3 Gång- och cykeltrafik 

Det finns ett utbyggt separerat gång- och cykelnät i Vadstena, framförallt i de nyare områdena, 
se figur 3.1. Alla gång- och cykelbanor är dubbelriktade. Längs väg 50 finns gångbanor på båda 
sidor samt en gång- och cykelbana från Skänningegatan och norrut mot Vätterviksbadet. Längs 
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Hovsvägens västra sida finns en separerad gång- och cykelbana som sträcker sig från väg 50 
och söder ut. Även mellan Petrus Magniskolan och Kvarnbackens industriområdet finns en gång- 
och cykelbana. Det finns inga planskilda passager för oskyddade trafikanter i Vadstena. 

3.3 Trafiksäkerhet 

För år 1993 – 2004 har alla olyckor med personskador, som är knutna till en geografisk plats, 
studerats, se figur 3.3.  
 
Under perioden 1993 – 2004 har 25 olyckor inträffat inom Vadstena tätort. Dessa olyckor har 
resulterat i totalt sex svårt skadade och 23 lindrigt skadade personer. Av dessa var tre svårt 
skadade och tre lindrigt skadade fotgängare samt två svårt skadade och sju lindrigt skadade 
cyklister. Olyckorna med oskyddade trafikanter har i huvudsak inträffat i centrum, längs väg 50 
och längs Hovsvägen. 
 
 

 
Figur 3.3 Olyckor med personskador år 1993 - 2004 (S = singel, A = avsvängning, K = korsande, U = upp-
hinnande, M = mötes, C = cykel, F = fotgängare, övriga olyckor är varia- eller viltolyckor) 
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3.4 Tillgänglighet 

Trygghet har direkt koppling till de transportpolitiska delmålen Tillgängligt transportsystem, Sä-
ker trafik och Jämställt transportsystem (Prop 2001/02:20). 
 
Tillgängligt transportsystem innebär att transportsystemet skall utformas så att medborgarnas 
och näringslivets grundläggande transportbehov kan tillgodoses. Upplevelsen av otrygghet kan 
vara ett hinder för att uppnå detta. Till exempel kan barns otrygghet och föräldrars oro för bar-
nen leda till att föräldrarna föredrar att begränsa barnens rörelsefrihet för att skydda dem mot 
trafiken och dess risker. 
 
Säker trafik innebär att individens uppfattning om transportsystemets säkerhet och risker är en 
del av dennes upplevelse av trygghet. Sambandet är dock komplext. Upplevd otrygghet i en 
trafiksituation kan bidra till en ökad säkerhet genom att trafikanten beter sig försiktigt. Det är 
dock inte samhällets strategi att uppnå ett säkrare transportsystem genom otrygga trafikanter. 
 
Jämställt transportsystem innebär att transportsystemet skall vara utformat så att både kvinnor 
och män kan få sina behov av transporter tillgodosedda. Undersökningar visar att kvinnor upp-
lever en större otrygghet än män i samband med transportrelaterade platser och situationer. 
 
Väg 50 genom Vadstena är belyst genom hela tätorten vilket medför ökad trygghet nattetid. 
Övriga gator och en stor del av gång- och cykelvägarna har också belysning. En del av gång- 
och cykelvägarna är dock placerade utan någon kontakt med bebyggelse eller bilvägar. Detta 
kan uppfattas som otillgängligt och otryggt av framförallt barn och kvinnor. 

3.5 Miljö 

Ett samhälles kännetecken är mångfald och variation. Trafiken är en förutsättning för ett sam-
hälle men kan samtidigt ge en negativ påverkan på samhället. Trafiken påverkar miljön bland 
annat genom hälsoeffekter, påverkan på byggnader, buller, förorening av mark och vatten, bar-
riäreffekter samt intrång. 
 
Länsstyrelsen i Östergötlands län har tagit fram ett miljöprogram som ger riktlinjer för länets 
miljöarbete fram till år 2010. De övergripande målen i rapporten Mål i sikte bygger på regering-
ens 15 nationella miljökvalitetsmål. Följande miljömål med förslag till hur dessa skall uppnås 
berör arbetet med barns tillgänglighet. 
 
Begränsad miljöpåverkan: 
• För perioden 2008 - 2012 skall utsläppen av växthusgaser minska. 
• År 2010 skall transportsektorns årliga förbrukning av fossila bränslen ha minskat med 25 %. 
 
Frisk luft: 
• År 2005 skall halten av svaveldioxid i utomhusluft vara högst 5 µg/m3 som årsmedelvärde. 
• År 2010 skall halterna av kväveoxider i utomhusluft vara högst 20 µg/m3 som årsmedelvär-

de och högst 100 µg/m3 som timmedelvärde. 
• År 2010 skall halten marknära ozon i utomhusluft inte överskrida 120 µg/m3. 
• År 2010 skall utsläppen av flyktiga organiska ämnen (VOC), exklusive metan, ha minskat. 
• År 2010 skall antalet resenärer som reser kollektivt öka med minst 20 procent jämfört med 

år 2000. 
 
God bebyggd miljö: 
• År 2010 skall kommunernas fysiska planering och samhällsbyggande innehålla strategier för 

att minska bilanvändningen och förbättra förutsättningarna för miljöanpassade och resurs-
snåla transporter. 

• År 2010 ska antalet människor som i bostäder utsätts för trafikbullerstörningar överstigande 
riksdagens riktvärden ha minskat med minst 5 % jämfört med år 1998. 
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3.5.1 Buller 

Buller är den miljöpåverkan av trafik som flest människor upplever som störande. Enligt reger-
ingens proposition 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier skall ”städer, 
tätorter och annan bebyggd miljö utgöra en god och hälsosam livsmiljö”. Riksdagen antog år 
1997 riktvärden för vägtrafikbuller och dessa används idag vid bedömning av bullerstörning.  
 
Enligt riktvärdena bör buller från vägtrafik inte överstiga 30 dBA inomhus som dygnsmedelvär-
de (ekvivalentnivå) och 45 dBA som maximalt värde (maximalnivå) nattetid. Utomhus är rikt-
värdena för nyproduktion av gator, vägar och bebyggelse 55 dBA dygnsmedelvärde vid fasad 
och 70 dBA maximalvärde vid uteplats. Vid befintlig bebyggelse gäller riktvärdet 65 dBA dygns-
medelvärde utomhus vid fasad. 
 
Bullernivåerna utmed väg 50 överstiger riktvärdet på 55 dBA för dygnsmedelvärdet. Den ekvi-
valenta ljudnivån från vägtrafiken är cirka 60 dBA cirka 25 meter från vägen. 

3.5.2 Luftföroreningar 

Enligt regeringens proposition 2000/01:130 Svenska miljömål - delmål och åtgärdsstrategier 
skall ”luften vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. 
Gällande miljökvalitetsnormer, gräns- och tröskelvärden är framtagna av Naturvårdsverket. 
 
I mindre orter i Sverige anses inte mängden skadliga luftföroreningar vara så stora att de vållar 
problem. Trafikmängderna i Vadstena ger inte upphov till höga halter av luftföroreningar. 

3.5.3 Skönhet och trevnad 

En bedömning om vad som är vackert och trivsamt är subjektivt och svårt att generalisera. Till 
exempel kan en miljö vara vacker vid en viss årstid och mindre vacker vid en annan. 
 
Vadstena ligger vackert beläget vid Vätterns östra strand och upplevelsen av vatten är påtaglig. 
Staden består av en medeltida bebyggelse i de centrala delarna med mysiga gränder, slott och 
kloster. Väg 50 passerar rakt igenom staden vilket innebär att trafikmiljön idag uppfattas som 
rörig med mycket genomfartstrafik och därför mindre trevlig att vistas i.  

3.5.4 Växter och vegetation 

Pollen och starka dofter kan påverka människor med allergi så kraftigt att de tvingas undvika 
vissa gång- och cykelvägar. Därför bör inte växter som är allergiframkallande placeras i direkt 
anslutning till gång- och cykelvägar samt offentliga platser som torg, busshållplatser och skolor. 
Växter och vegetation kan även vara skymmande för sikten och försvåra framkomligheten. 
 
Exempel på växter som är starkt allergiframkallande: 
• Lövträd, som björk, al och hassel 
• Starkt doftande växter som syren, ginst, jasmin och hyacint 
• Vissa grässorter 
• Gråbo, en flerårig ört 
 
I Vadstena finns många villaträdgårdar och strövområden med mycket gröna växter. Buskar och 
träd på dessa platser kan påverka förbipasserande med allergi.  
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4 Barnens beskrivningar och upplevelser 

4.1 Skolorna 

Det finns två grundskolor med elever från förskola upp till och med sjätte klass samt en grund-
skola med högstadieelever i Vadstena. S:t Persskolan är belägen i de gamla delarna av Vadste-
na och har ett upptagningsområde som innefattar tätorten norr om väg 50 samt elever från 
norra delarna av Vadstena kommun. Skolan består av 260 elever från årskurs F till 6. Katarina-
skolan är belägen i sydvästra Vadstena. Skolan har 285 elever från årskurs F till 6 och har upp-
tagningsområden som innefattar tätorten söder om väg 50 samt elever från norra delarna av 
Vadstena kommun. I Katarinaskolans närhet ligger Petrus Magniskolan som består av drygt 300 
elever från årskurs 7 till 9. Skolans upptagningsområde är hela Vadstena kommun. 
 
Av skolornas cirka 850 elever är 217 stycken berättigade till skolbuss (varav tre stycken har 
busskort till bussar i linjetrafik) vilket motsvarar cirka 25 %. Av dessa elever går 44 stycken på 
S:t Persskolan, 53 stycken på Katarinaskolan och 120 stycken på Petrus Magniskolan. 
 
Under arbetet i skolorna har totalt 184 elever från årskurs 3, 6 och 9 på S:t Persskolan, Katari-
naskolan och Petrus Magniskolan deltagit. Det motsvarar 22 % av det totala antalet elever i 
skolorna (F – 9). Antal deltagande elever per årskurs och skola redovisas i tabell 4.1. Deltagar-
andelen i årskurs 3 och 6 på S:t Persskolan är 80 respektive 90 %. Deltagarandelen i dessa 
klasser på Katarinaskolan är 88 respektive 89 %. På Petrus Magniskolan är deltagarandelen i 
årskurs 9 21 %. 
 
 
Tabell 4.1 Deltagande elever per årskurs och skola 

Årskurs S:t Persskolan Katarinaskolan Petrus Magniskolan 

3 33 av 41 elever 36 av 41 elever - 

6 37 av 41 elever 57 av 64 elever - 

9 - - 21 av 98 elever 

4.2 Målpunkter 

Skolorna samt idrottsplatsen i Vadstena är de största målpunkterna i samhället för barn och 
ungdomar. Arbetet med att kartlägga fritidsverksamheterna har resulterat i ett antal viktiga 
målpunkter i samhället. Dessa målpunkter överensstämmer med punkterna i figur 3.1. De flesta 
av barnens aktiviteter är samlade till området kring Petrus Magniskolan, Katarinaskolan och 
Kungsvalla idrottsplats. 
 
En stor andel av eleverna tränar fotboll och ishockey på Kungsvalla idrottsplats. Simhallen och 
sporthallen vid Petrus Magniskolan är stora målpunkter. I sporthallen tränas handboll, inneban-
dy och judo. En del elever har fritidsaktiviteter såsom ridning och golf i utkanten av Vadstena.  

4.3 Resor till och från skolan 

Elevernas färdsätt kan förändras från dag till dag beroende på separerade föräldrar med två 
adresser, dåligt väder eller årstiden. Färdsättet kan även variera från morgon till kväll. Då flera 
alternativ har ringats in på enkäten, det vill säga när eleven använder flera transportslag lika 
mycket, har halva resor använts i statistiken. På så sätt har antalet resor fördelade på färdsätt 
varit lika många.  
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Resultatet av resvaneundersökningen i S:t Persskolan, Katarinaskolan och Petrus Magniskolan 
avseende elevernas skolväg redovisas i figur 4.1, 4.2 respektive 4.3.  
 

Figur 4.1 Antal elever på S:t Persskolan fördelade 
på färdsätt till/från skolan samt om resan företogs 
ensam eller med sällskap 

Figur 4.2 Antal elever på Katarinaskolan fördelade 
på färdsätt till/från skolan samt om resan företogs 
ensam eller med sällskap 

 
 

 

Elevernas färdsätt till skolan är relativt lika på låg- och mellanstadieskolorna i Vadstena. Cirka 
65 % av eleverna på S:t Persskolan och Katarinaskolan går eller cyklar till skolan. Andelen cyk-
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lister är dock störst i årskurs 6, eftersom barnen får cykla till skolan från och med årskurs 4. I 
årskurs 3 skjutsas därför en tredjedel av eleverna till skolan med bil. På skolorna är det endast 
några barn i årskurs 3 som har vuxet sällskap till skolan, annars tar sig eleverna till skolan själv 
eller har sällskap med kompisar eller syskon. I årskurs 9 på Petrus Magniskolan åker hälften av 
eleverna buss till skolan. Den höga andelen bussresenärer beror på att cirka 80 % av skolans 
elever är berättigade till skolskjuts. Övriga elever cyklar eller kör moped till skolan. 
 
Skolorna utgör en stor målpunkt för gång-, cykel- och mopedtrafiken. I figur 4.4, 4.5 och 4.6 
redovisas skolvägen för eleverna i årskurs 3, 6 respektive 9 som går, cyklar eller åker moped till 
och från skolan.  
 
De elever som går på S:t Persskolan bor i huvudsak norr om väg 50 eller utanför Vadstena. De 
som bor utanför Vadstena åker skolskjuts och blir avsläppta på morgonen längs väg 50 i kors-
ningen med Hovsvägen. Här finns en parkeringsficka där bussen stannar. Barnen går sedan 
längs Hovsvägen till skolan. Förskoleeleverna blir mötta av lärare vid bussen. På eftermiddagen 
hämtar bussarna barnen vid Knivsmedsgatan, norr om skolan. De barn som bor i Vadstena norr 
om väg 50 har inget uttalat rörelsemönster utan rör sig fritt längs de gamla gatorna. Ett upp-
samlingsstråk finns dock längs Skänningegatan och Huvudstagatan som leder till skolan. 
 
 
 

 
Figur 4.4 Antal förflyttningar längs vägen till skolan till fots eller med cykel för årskurs 3 
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Eleverna på Katarinaskolan bor i huvudsak söder om väg 50 eller utanför Vadstena. Eleverna 
som åker buss blir avsläppta och hämtade på bussvändslingan söder om skolan. Även på denna 
skola blir förskoleelever mötta av lärare vid bussen. Många av barnen på Katarinaskolan bor i 
villaområdet öster om Hovsvägen. Detta innebär att många barn rör sig längs gång- och cykel-
vägen utmed vägen. Ett annat stort stråk är från bostadsområdet i östra Vadstena, norr om väg 
206. Dessa barn korsar väg 206 och passerar sedan längs Borgmästaregatan förbi Petrus Mag-
niskolan. 
 
Ungdomarna i årskurs 9 på Petrus Magniskolan har ett rörelsemönster som är utspritt över 
Vadstena. Några ungdomar cyklar och går längs med väg 50, men även här är Hovsvägen och 
Borgmästaregatan väl frekventerade. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.5 Antal förflyttningar längs vägen till skolan till fots eller med cykel för årskurs 6 
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Av de elever i årskurs 3 som går eller cyklar till skolan tycker 1 % att skolvägen känns osäker. I 
årskurs 6 uppger 2 % av eleverna att skolvägen är osäker. Fördelningen är lika på S:t Perssko-
lan och Katarinaskolan. På Petrus Magniskolan är det 24 % i årskurs 9 som tycker att skolvägen 
är osäker. Detta kan bero på att dessa elever är mer medvetna om farorna i trafiken samt att 
de rör sig mer i staden. 
 
I skolorna går barn och ungdomar från Vadstena med omnejd vilket innebär att en del elever 
åker skolbuss till skolan. Alla elever som åker skolbuss till skolan har byar utanför samhället 
som startpunkt. Även en stor andel av de elever som åker bil till skolan har startpunkt utanför 
Vadstena. De vägar som används är främst väg 50, väg 206 samt väg 944. 
 
10 % av de elever på Petrus Magniskolan som åker buss till skolan uppger att av- och påstig-
ningsplatsen känns osäker. Det är främst ett stort antal bilar och bussar som bidrar till osäker-
heten.  
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.6 Antal förflyttningar längs vägen till skolan till fots, med cykel eller moped för årskurs 9 
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4.4 Resor till och från fritidsaktiviteter 

När eleven har uppgett att flera transportslag används lika mycket, har halva resor använts i 
statistiken. På så sätt har antalet resor fördelade på färdsätt varit lika många. En del elever ut-
för inga fritidsaktiviteter och är därför inte med i sammanställningen. Resultatet av resvaneun-
dersökningen i S:t Persskolan, Katarinaskolan och Petrus Magniskolan avseende elevernas väg 
till fritidsaktiviteterna redovisas i figur 4.7, 4.8 respektive 4.9.  
 

Figur 4.7 Antal elever på S:t Persskolan fördelade 
på färdsätt till/från fritidsaktiviteter samt om resan 
företogs ensam eller med sällskap 

Figur 4.8 Antal elever på Katarinaskolan fördelade 
på färdsätt till/från fritidsaktiviteter samt om resan 
företogs ensam eller med sällskap 
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Figur 4.9 Antal elever på Petrus Magniskolan förde-
lade på färdsätt till/från fritidsaktiviteter samt om 
resan företogs ensam eller med sällskap 
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Resandet skiljer sig inte nämnvärt mellan de båda låg- och mellanstadieskolorna. Resultatet 
visar att bilen är det färdsätt som används i större utsträckning jämfört med hur eleverna tar 
sig till skolan. Cirka hälften av eleverna i årskurs 3 och 40 % eleverna i årskurs 6 går eller cyk-
lar till fritidsaktiviteterna medan knappt 50 % respektive 30 % åker bil till fritidsaktiviteterna. 
Andelen gång- och cykeltrafikanter är fortfarande hög medan de elever som uppgett att de åker 
buss till skolan främst åker bil till fritidsaktiviteterna. I årskurs 9 på Petrus Magniskolan går och 
cyklar drygt hälften av eleverna medan cirka 35 % åker bil. 
 
 
I figur 4.10, 4.11 och 4.12 redovisas vägen till fritidsaktiviteter för eleverna i årskurs 3, 6 
respektive 9 som går, cyklar eller åker moped till och från sina fritidsaktiviteter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.10 Antal förflyttningar längs vägen till fritidsaktiviteter till fots eller med cykel för årskurs 3 
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Barnen och ungdomarna på skolorna i Vadstena har fritidsaktiviteter på sina egna skolor, men 
även på de övriga skolorna i samhället och på Kungsvalla idrottsplats. De boende i södra Vads-
tena använder gång- och cykelvägen utmed Hovsvägen på fritiden. Längs denna väg färdas 
även barn som skall till golfklubben. Ett annat välfrekventerat stråk är mellan Katarinaskolan 
och idrottsplatsen längs Kalkhagsvägen. Borgmästaregatan utanför Petrus Magniskolan är även 
väl använd på fritiden.  
 
Av eleverna i årskurs 3 på S:t Persskolan uppger en tredjedel att vägen till fritidsaktiviteterna är 
otrygg. Det som barnen reagerar på är fordonens höga hastigheter. 5 % av eleverna i årskurs 6 
på samma skola uppger att vägen är otrygg. I övriga årskurser och skolor tycker eleverna att 
vägen till fritidsaktiviteter känns säker. Alla elever i årskurs 3, 6 och 9 tycker att av- och 
påstigningsplatsen för bil och buss är säker. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figur 4.11 Antal förflyttningar längs vägen till fritidsaktiviteter till fots eller med cykel för årskurs 6 
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Figur 4.12 Antal förflyttningar längs vägen till fritidsaktiviteter till fots, med cykel eller moped för årskurs 9 

4.5 Konfliktpunkter 

Vid kartläggningen av elevernas miljö i Vadstena framkom vissa punkter som upplevs som farli-
ga och otrygga. I arbetet i skolan har följande problem och förslag till åtgärder framkommit, se 
figur 4.13: 
 
• Korsningarna utmed väg 50 är trafikfarliga och fordon stannar inte vid övergångsställen. 

Punkterna är vid Hovsvägen, Skänningegatan, Nådendalsvägen, väg 206 och Motalagatan. 
• I korsningarna med Nådendalsvägen och Motalagatan vill eleverna ha trafiksignal. 
• Höga hastigheter på väg 50, väg 206, Skänningegatan samt på Borgmästaregatan. 
• Mycket trafik, framför allt tung trafik på väg 50. 
• Dålig sikt inne i gamla Vadstena. Gatorna är trånga och husen ligger tätt utmed gatorna. 
• Utanför S:t Persskolan finns många bussar samt föräldrar i bilar. 
• Avsmalningarna på Hovsvägen utgör ett problem då trafikanterna inte vet vem som skall 

lämna företräde. 
• Korsningen mellan Borgmästaregatan och Skänningegatan är farlig med höga hastigheter, 

bilar som kommer från olika håll och dålig sikt. 
• På en del gång- och cykelbanor i södra Vadstena kör mopeder och dessa framförs ibland 

med höga hastigheter. 
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Figur 4.13 Farliga punkter i Vadstena enligt eleverna 

4.6 Identifiering av primära stråk 

En sammanställning av elevernas resvägar till skola och fritidsaktiviteter visar att vissa stråk 
nyttjas mer frekvent än andra. De primära stråken är de gator och vägar där flest barn och 
ungdomar färdas till fots eller med cykel eller moped. Stråken redovisas med numrering i figur 
4.13: 
 
1. Borgmästaregatan 
2. Skänningegatan 
3. Väg 944, Hovsvägen 
4. Idrottsvägen/Kungsvallavägen/Kalkhagsvägen 
 
I nästa kapitel beskrivs och klassificeras de tre primära stråken med avseende på tillgänglighet, 
trafiksäkerhet och miljö. 
 

1

2

3

4
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5 Bristanalys av primära stråk 

5.1 Allmänt 

Barn har en begränsad förmåga att klara trafiken. När barn på egen hand vistas i trafiken är det 
alltid som oskyddade trafikanter. 
 
På huvudvägnätet, står hög framkomlighet för bilister, mot barns säkerhet, framkomlighet och 
tillgänglighet och utgör en barriär för barn. Särskilt tydligt är detta när en huvudgata passerar 
förbi en skola eller genom ett samhälle. 
 
Separata gång- och cykelvägar ger barnen tillgänglighet, säkerhet och framkomlighet i trafiken. 
Konflikter uppstår i korsningar med fordonstrafik och på sträckor där blandtrafik förekommer. 
Planskilda korsningar och gång- och cykeltunnlar ger barn säkerhet och framkomlighet, förut-
satt att tunneln används. 

5.1.1 Trafiksäkerhet 

För barnens säkerhet är motorfordonens hastighet avgörande. En sänkning av motorfordonens 
reella hastighet till 30 km/h ger en god säkerhet för barnen och även för övriga oskyddade i 
trafiken. Barn saknar erfarenhet och förmåga att bedöma risker, vilket gör att barn inte alltid 
uttrycker osäkerhet i trafiken. 
 
De primära stråken i Vadstena kvalitetsbedöms med avseende på trafiksäkerhet i punkter där 
oskyddade trafikanter möter biltrafik enligt TRAST, se tabell 5.1. För trafiksäkerhet för oskydda-
de trafikanter har stråken även bedömts med avseende på separeringsgrad enligt TRÅD se ta-
bell 5.2. Separerade gång- och cykelbanor ger alltid grön standard vid förflyttning längs gatan. 
Grön bedömning innebär godkänd kvalitetsnivå, gul är mindre god kvalitetsnivå men kan godtas 
under begränsad tid och röd bedömning är en icke godtagbar kvalitetsnivå. 
 
 
Tabell 5.1 Kvalitetsbedömning för korsande oskyddade trafikanter vid angiven punkthastighet (90-percentil) 

Indikatorer < 30 km/h 30 – 40 km/h > 40 km/h 

Kollision mellan gc-trafikant och bil Grön Gul Röd 

 
 
Tabell 5.2 Kvalitetsbedömning för längsgående gång- och cykeltrafik vid angiven färdhastighet 

Indikatorer < 30 km/h 30 – 50 km/h > 50 km/h 

Trafikflöde < 300 fordon/dh Grön Grön Grön 

Trafikflöde 300 - 500 fordon/dh Gul Gul Gul 

Trafikflöde >500 fordon/dh Gul Röd Röd 

 

5.1.2 Tillgänglighet 

Barnens tillgänglighet är beroende av trafikmiljöns anpassning till oskyddade trafikanter. Barn 
är inte utvecklade att klara av trafikmiljön förrän i tolvårsåldern. Barn behöver tydlighet i tra-
fikmiljön och i samspelet med andra trafikanter. Symboliktolkning och simultankapaciteten är 
begränsad. För att få en god tillgänglighet för barn är det viktigt att närmiljön och vägarna till 
skola och fritidsaktiviteter är trygga. Stråk som används av barn bör därför utformas med god 
belysning och nära platser med liv och rörelse. 



Barns tillgänglighet 
Vadstena 

 

27 

De primära stråken i Vadstena kvalitetsbedöms med avseende på tillgänglighet enligt TRAST, se 
tabell 5.3. 
 
 
Tabell 5.3 Kvalitetsbedömning av barns tillgänglighet 

Indikatorer > 80 % 70 – 80 % < 70 % 

Andel barn som bor inom 500 m från skolan Grön Gul Röd 

 

5.1.3 Miljö 

Trafikbuller kan påverka människors hälsa och välbefinnande genom sömnsvårigheter, inlär-
ningssvårigheter, trötthet mm. Vissa grupper är mer känsliga för buller än andra. Detta gäller 
bland annat barn och äldre. 
 
En kvalitetsbedömning av bullerpåverkan på stråken utförs enligt Lugna gatan, se tabell 5.4. 
Grön bedömning innebär godkänd kvalitetsnivå, gul är mindre god kvalitetsnivå men kan godtas 
under begränsad tid och röd bedömning är en icke godtagbar kvalitetsnivå. 
 
 
Tabell 5.4 Kvalitetsbedömning av bullerstörning (ekvivalentnivå) för oskyddade trafikanter 

Indikatorer < 60 dBA 60 – 65 dBA > 65 dBA 

Ekvivalent ljudnivå längs gc-vägar Grön Gul Röd 

 
 
En kvalitetsbedömning av stråkens påverkan av luftföroreningar har gjorts generellt för alla 
stråk. Ingen av gatorna och vägarna i Vadstena har så höga trafikmängder i kombination med 
trånga gaturum så att höga halter av luftföroreningar förekommer. 
 
Då en kvalitetsbedömning av skönhet och trevnad längs ett stråk är väldigt individuellt och sub-
jektivt bedöms stråken endast efter elevernas uppfattning och utsago vid arbetet i skolan. 
 
Även en kvalitetsbedömning av förekomsten av farliga växter och vegetation är svårt att utföra 
då dessa platser kan variera från år till år eller från person till person. Stråken bedöms därför 
endast efter elevernas uppfattning och utsago vid arbetet i skolan. 

5.2 Stråk 1 – Borgmästaregatan 

Ett av de mest frekventerade stråken i Vadstena är Borgmästaregatan som sträcker sig från 
Skänningevägen, längs Borgmästaregatan till Petrus Magniskolan, se figur 5.1 och 5.2. Gatan 
omgärdas i öster av flerfamiljshus för att sedan korsa Skänningegatan och fortsätta förbi Petrus 
Magniskolan. Korsningen med Skänningegatan har dålig sikt och två gång- och cykelvägar slu-
tar i korsningen. Det finns ett övergångsställe över Skänningegatan. Förbi skolan är vägen has-
tighetsbegränsad till 30 km/h under dagtid. Borgmästaregatan har trottoarer på bägge sidor av 
vägen och utanför skolan finns två övergångsställen över gatan. 
 
Kvalitetsbedömning trafiksäkerhet: 
Trafikflödet under dimensionerande timmen bedöms understiga 300 fordon vilket innebär att 
Borgmästaregatan har grön standard.  
 
Hastigheterna på anslutande gator, med undantag av korsningen med Skänningegatan, antas 
inte överstiga 30 km/h varpå kvalitetsbedömningen i korsningspunkterna utmed vägen blir 
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grön. På Skänningegatan kan hastigheterna överstiga 30 km/h varpå kvalitetsbedömningen i 
denna punkt blir gul. 
 
Eleverna uppger att sikten i korsningspunkten mellan Borgmästaregatan och Skänningegatan är 
dålig samt att trafiksäkerheten i korsningen är låg. 
 
Kvalitetsbedömning tillgänglighet: 
Bedömning av kvaliteten för tillgängligheten till skolan blir röd då färre än 70 % av eleverna 
som använder Borgmästaregatan bor inom 500 meter från skolan. 
 
Kvalitetsbedömning miljö: 
På Borgmästaregatan är trafiken liten och påverkan från buller obefintlig. 
 
Vägen passerar villor, flerfamiljshus och grönområden. Skolans område flankeras av en trädrad 
mot Borgmästaregatan. 
 
Längs stråket finns mycket träd och buskar men inga uppgifter har framkommit som visar att 
vegetationen är allergiframkallande. 
 
 

 
Figur 5.1 Stråk 1 – Borgmästaregatan, kvalitetsbedömning avseende trafiksäkerhet 

Figur 5.2 Borgmästaregatan samt korsningen med Skänningegatan 

5.3 Stråk 2 - Skänningegatan 

Stråket är den väg som nyttjas mest för gång- och cykeltrafik från Vadstenas norra delar till 
skolorna och fritidsaktiviteterna söder om väg 50. Stråket sträcker sig från Huvudstagatan, över 
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väg 50 och till korsningen med Borgmästaregatan, se figur 5.3 och 5.4. Norr om väg 50 är ga-
tan smal och kantas av äldre bebyggelse. Smala trottoarer finns på bägge sidor om gatan och 
trafikspeglar är uppsatta i en del av korsningarna. Gatan utgör en huvudgata till centrala Vads-
tena och har en hastighetsbegränsning på 30 km/h. Över väg 50 finns ett övergångsställe med 
ett slitet gupp på norra sidan. Söder om väg 50 passerar gatan flerfamiljshus samt scoutgård 
och fritidshem. Stråket slutar i korsningen med Borgmästaregatan där sikten är dålig. 
 
 

 
Figur 5.3 Stråk 2 – Skänningegatan, kvalitetsbedömning avseende trafiksäkerhet 

  
Figur 5.4 Skänningegatan samt korsningen med väg 50 
 
 
Kvalitetsbedömning trafiksäkerhet: 
Gatans norra del har relativt lite trafik som i kombination med den låga hastigheten medför att 
kvalitetsbedömningen längs sträckan blir grön. Den södra delen har högre hastigheter, men tra-
fiken bedöms understiga 300 f/dh. Även här blir kvalitetsbedömningen grön. 
 
I korsningspunkten med väg 50 är fordonshastigheten hög varpå kvalitetsbedömningen i denna 
punkt blir röd. I korsningarna med Engelbrektsgatan och Borgmästaregatan blir kvalitetsbe-
dömningen gul. Korsningspunkterna längs norra delen på Skänningegatan får grön standard då 
hastigheterna i dessa punkter är 30 km/h. 
 
Enligt eleverna är trafiksäkerheten i korsningarna med väg 50 och Borgmästaregatan låg på 
grund av mycket trafik och korsande oskyddade trafikanter. Sikten i många korsningar utmed 
sträckan är dålig.  
 
Kvalitetsbedömning tillgänglighet: 
Bedömning av kvaliteten för tillgängligheten till skolan blir röd då mindre än 70 % av de elever 
som använder Skänningegatan bor inom 500 meter från skolan. 
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Kvalitetsbedömning miljö: 
Då inga uppgifter om trafikflöde finns längs stråket bedöms bullernivån till drygt 60 dBA vilket 
medför att kvalitetsnivån blir gul. 
 
Gatans norra del passerar den gamla staden och kantas av trähus och grönskande trädgårdar. 
 
Längs stråket finns mycket träd och buskar men inga uppgifter har framkommit som visar att 
vegetationen är allergiframkallande. 

5.4 Stråk 3 – Väg 944, Hovsvägen 

Ett frekvent stråk från södra Vadstena mot Katarinaskolan och Petrus Magniskolan är Hovsvä-
gen, se figur 5.5 och 5.6. Stråket startar vid Kolonivägen och slutar vid väg 50 och utgörs av en 
separerad gång- och cykelväg väster om Hovsvägen. Vägen passerar genom villaområden. Förbi 
Katarinaskolan är vägen hastighetsbegränsad till 30 km/h. Vid skolan finns även två upphöjda 
övergångsställen över Hovsvägen. I korsningen med väg 50 finns en trafiksignal.  
 
 

 
Figur 5.5 Stråk 3 – Hovsvägen, kvalitetsbedömning  Figur 5.6 Korsningen med väg 50 samt Hovsvägen 
avseende trafiksäkerhet 
 
 
Kvalitetsbedömning trafiksäkerhet: 
Längs hela stråket finns en separerad gång- och cykelbana vilket medför att bedömningen av 
kvaliteten på trafiksäkerheten blir grön. 
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En kvalitetsbedömning ger att alla korsningspunkter utom två har grön standard. Korsnings-
punkten med väg 50 har god kvalitet då det finns trafiksignal i punkten. Då hastigheterna på 
södra Hovsvägen kan antas uppgå till över 30 km/h blir kvaliteten gul i de punkter där oskyd-
dade trafikanter kan korsa vägen.  
 
Korsningen mellan Hovsvägen och väg 50 är trafikfarlig enligt eleverna. I övrigt anser eleverna 
att gång- och cykelbanan utmed vägen är bra och säker. 
 
Kvalitetsbedömning tillgänglighet: 
Bedömning av kvaliteten för tillgängligheten till skolan blir röd eftersom mindre än 70 % av ele-
verna som nyttjar stråket för att ta sig till skolan bor inom 500 meter från skolan. 
 
Kvalitetsbedömning miljö: 
Bullernivåerna är drygt 60 dBA på gång- och cykelvägen längs Hovsvägen. Detta medför att 
bedömningen av kvaliteten blir gul.  
 
Hovsgatans södra del passerar gröna åkrar och planterad växtlighet vid villaområdena. Hela 
vägen kantas av träd.  
 
Längs stråket utmed den separerade gång- och cykelvägen finns buskar och träd men inga 
uppgifter har framkommit som visar att vegetationen är allergiframkallande. 

5.5 Stråk 4 - Idrottsvägen/Kungsvallavägen/Kalkhagsvägen 

Ett använt stråk när eleverna skall ta sig till och från fritidsaktiviteter är att cykla och gå från 
Kungsvalla idrottsplats mot Katarinaskolan, se figur 5.7 och 5.8. Stråket går i blandtrafik genom 
villaområdet kring idrottsplatsen. Idrottsvägen är en bred gata med trottoarer på båda sidor, 
kantad av målade snedparkeringar. Kungsvallavägen har trottoarer på bägge sidor,skilda från 
körbanan med gräs. Kalkhagsvägen är en återvändsgata utan separering av oskyddade trafi-
kanter. Vid gatans slut övergår stråket i en separerad gång- och cykelbana som når Hovsvägen 
precis söder om det gamla järnvägsspåret. 
 
Kvalitetsbedömning trafiksäkerhet: 
Utmed västra delen av stråket är trafikflödena små och hastigheterna låga. Detta innebär att 
kvalitetsbedömningen längs sträckan blir grön. Längs östra stråket finns en separerad gång- 
och cykelbana vilket medför att bedömningen av kvaliteten på trafiksäkerheten blir grön. 
 
En kvalitetsbedömning ger att korsningspunkterna längs stråket blir gröna då hastigheten på 
gatorna som korsar stråket är låg.  
 
Eleverna har inga kommentarer på trafiksäkerheten längs stråket. 
 
Kvalitetsbedömning tillgänglighet: 
Bedömningen utförs för de stråk som används till och från skolan. Stråket från idrottsplatsen 
används främst vid fritidsresor vilket innebär att en bedömning ej kan göras. 
 
Kvalitetsbedömning miljö: 
Då inga uppgifter om trafikflöde finns längs stråket bedöms bullernivån till mindre än 60 dBA 
vilket medför att kvalitetsnivån blir grön. 
 
Längs stråkets första del passeras de stora gräsytorna vid Kungsvalla idrottsplats. Längs Kalk-
hagsvägen finns en ängsliknande yta mot de gamla spåren. Hela stråket passerar längs lummi-
ga villaträdgårdar. 
 
Längs stråket finns grönytor och trädplanteringar som kan ge upphov till allergier. Några sådana 
indikationer har dock ej förekommit. Det är dock inga problem med sikt på grund av vegetation. 
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Figur 5.7 Stråk 4 – Idrottsvägen/Kungsvallavägen/Kalkhagsvägen, kvalitetsbedömning avseende trafiksä-
kerhet 

  
Figur 5.8 Idrottsvägen samt den separerade gång- och cykelvägen 
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6 Åtgärdsanalys enligt fyrstegsprincipen 

De övergripande åtgärdsförslag som presenteras nedan har tagits fram enligt Vägverkets fyr-
stegsprincip. Fyrstegsprincipen är ett allmänt förhållnings-/angreppssätt för att hitta den bästa 
åtgärden för att lösa en brist. De fyra stegen innebär att åtgärder skall analyseras i följande 
ordning. 
 
Steg 1 Åtgärder som påverkar transportefterfrågan och val av transportsätt 

För att ett transportsystem skall uppnå god tillgänglighet, trafiksäkerhet samt miljö 
krävs det att de som lever i systemet också gör sitt bästa för att använda det på bästa 
sätt.  
 
Åtgärder enligt steg 1 kan därför vara information gällande dessa frågor. Föräldrarna 
bör informeras om alternativa färdmedel till bilen. Exempel på detta kan vara de så kal-
lade Vandrande skolbussarna där föräldrarna turas om att promenera med en grupp 
barn till skolan. 

 
Steg 2 Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät 

Valet av hastighet sker genom en avvägning mellan de olika trafikantgruppernas an-
språk samt anspråken på god miljö. Det medvetna valet bör styras av de mest utsatta 
gruppernas anspråk på en god miljö. Hastigheter på 30 km/h är utgångspunkten inom 
tätort, där oskyddade trafikanters väg korsas av biltrafik. 
 
De åtgärder som kan komma i fråga under steg 2 är åtgärder som syftar till att leda om 
och styra gång- och cykeltrafik till säkra stråk. Skola, föräldrar och barn kan informeras 
om vilka stråk som är lämpliga att använda som skolväg, hur barnen skall uppträda i 
trafiken med mera. Hastighetsskyltning till 30 km/h eller väginformatikåtgärder är ett 
annat sätt att effektivt utnyttja befintliga vägar och säkra för oskyddade trafikanter. 
 

Steg 3 Vägförbättringsåtgärder  
Regler och information påverkar flertalet trafikanter men längs vissa sträckor kan den 
fysiska utformningen säga något helt annat än hastighetsbegränsningen. Då kan det bli 
aktuellt med vägförbättringsåtgärder. 
 
Vägförbättringsåtgärder enligt steg 3 kan göras för att få ner hastigheten på en längre 
sträcka genom fysiska åtgärder längs sträckan eller i vissa punkter. Åtgärder som kan 
vara aktuella är avsmalningar, gupp, sidoförskjutningar, upphöjda korsningar mm. För 
att få bästa resultat är det viktigt att se över systemet som en helhet när dessa åt-
gärdsförslag tas fram. En åtgärd i en punkt kan förvärra trafiksituationen i en annan 
punkt. 

 
Steg 4 Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder  

För att uppnå målen för tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö kan ovanstående åtgär-
der inte vara tillräckliga och det kan bli nödvändigt med en ombyggnad av vägen. 
 
Åtgärder enligt steg 4 kan innebära nybyggnad av en förbifart kring ett samhälle för att 
problemen längs vägen genom samhället är så stora att målen inte kan uppnås. Andra 
större åtgärder är cirkulationsplats i korsningar för att sänka hastigheterna, omläggning 
av vägen på en viss sträcka samt anläggning av nya gång- och cykelvägar. 
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6.1 Åtgärdsförslag för stråk 1 - Borgmästaregatan 

För att få fram förslag till åtgärder efter den ovan beskrivna åtgärdsanalysen har analysen 
ställts mot våra mål inom tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. För att Borgmästaregatan skall 
uppnå målen krävs åtgärder enligt fyrstegsprincipen på följande steg. 
 
Steg 1: 
Information om transportsystemet i Vadstena ges till barn, föräldrar och lärare. Bra stråk för 
skolvägar samt viktiga och farliga punkter skall pekas ut.  
 
Steg 2: 
Hastigheten är begränsad till 30 km/h förbi Petrus Magniskolan. För att ytterligare förstärka det-
ta kan variabla meddelandeskyltar sättas upp vid korsningen med Skänningegatan för att varna 
fordonstrafikanter för korsande barn samt att göra fordonstrafikanterna uppmärksamma på den 
sänkta hastighetsbegränsningen. 
 
Steg 3: 
Säkerheten för oskyddade trafikanter längs Borgmästaregatans västra del är god, men då anta-
let oskyddade trafikanter är stort kan en gång- och cykelbana anläggas utmed gatan. Korsning-
en med Skänningegatan föreslås få trafiksäkerhetshöjande åtgärder såsom upphöjd korsning 
eller minicirkulationsplats för att säkra en hastighet på 30 km/h i korsningen.  

6.2 Åtgärdsförslag för stråk 2 - Skänningegatan 

För att få fram förslag till åtgärder efter den ovan beskrivna åtgärdsanalysen har analysen 
ställts mot våra mål inom tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. För att Skänningevägen skall 
uppnå målen krävs åtgärder enligt fyrstegsprincipen på följande steg. 
 
Steg 1: 
Information om transportsystemet i Vadstena ges till barn, föräldrar och lärare. Bra stråk för 
skolvägar samt viktiga och farliga punkter skall pekas ut.  
 
Steg 2: 
För att meddela fordonstrafikanterna att oskyddade trafikanter korsar gatan vid Borgmästarega-
tan kan variabla meddelandeskyltar sättas upp vid korsningen. Denna typ av skyltar kan även 
användas för fordonstrafik på väg 50. 
 
Steg 3: 
I korsningen med Borgmästaregatan bör trafiksäkerhetshöjande åtgärder, såsom upphöjd kors-
ning eller minicirkulationsplats, utföras för att säkra en hastighet på 30 km/h i korsningen. 
Korsningen med väg 50 upplevs som farlig av eleverna. Här bör fysiska åtgärder göras för att 
sänka hastigheten till 30 km/h. Åtgärder kan vara till exempel avsmalning eller förhöjning av 
övergångstället. I korsningen med Engelbrektsgatan korsar få oskyddade trafikanter gatan. Åt-
gärder i korsningen med väg 50 och Borgmästaregatan påverkar även hastigheten vid Engel-
brektsgatan varpå inga åtgärder föreslås i denna korsning. 
 
Steg 4: 
För att förbättra trafikmiljön och säkerheten i korsningen mellan Skänningegatan och väg 50, 
kan en förbifart byggas söder om Vadstena mellan väg 50 och väg 206. En förbifart skulle mins-
ka trafiken på väg 50 betydligt, framför allt genomfartstrafiken, och möjliggjort för en gata ge-
nom staden där oskyddade trafikanter prioriteras. 
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6.3 Åtgärdsförslag för stråk 3 – Väg 944, Hovsvägen 

För att få fram förslag till åtgärder efter den ovan beskrivna åtgärdsanalysen har analysen 
ställts mot våra mål inom tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. För att Hovsvägen skall uppnå 
målen krävs åtgärder enligt fyrstegsprincipen på följande steg. 
 
Steg 1: 
Information om transportsystemet i Vadstena ges till barn, föräldrar och lärare. Bra stråk för 
skolvägar samt viktiga och farliga punkter skall pekas ut.  
 
Steg 2: 
Inga åtgärder föreslås enligt steg 2. 
 
Steg 3: 
För att säkra alla passager från villaområdena längs Hovsvägens östra sida till gång- och cykel-
vägen längs den västra sidan, bör fysiska åtgärder göras. Detta gäller framför allt i de kors-
ningspunkter där skyltad hastighet är 50 km/h. Åtgärderna kan vara avsmalningar, förhöjning 
av övergångställe eller sidoförskjutning.  
 
Steg 4: 
För att förbättra trafikmiljön och säkerheten i korsningen mellan Hovsgatan och väg 50, kan en 
förbifart byggas söder om Vadstena mellan väg 50 och väg 206. En förbifart skulle minska trafi-
ken på väg 50 betydligt, framför allt genomfartstrafiken, och möjliggöra för en gata genom sta-
den där oskyddade trafikanter prioriteras. 

6.4 Åtgärdsförslag för stråk 4 - Idrottsvägen/Kungsvallavägen/ 
Kalkhagsvägen 

För att få fram förslag till åtgärder efter den ovan beskrivna åtgärdsanalysen har analysen 
ställts mot våra mål inom tillgänglighet, trafiksäkerhet och miljö. För att stråket skall uppnå må-
len krävs åtgärder enligt fyrstegsprincipen på följande steg. 
 
Steg 1: 
Information om transportsystemet i Vadstena ges till barn, föräldrar och lärare. Bra stråk för 
skolvägar samt viktiga och farliga punkter skall pekas ut.  
 
Steg 2: 
Inga åtgärder föreslås enligt steg 2. 
 
Steg 3: 
För att förbättra säkerheten vid parkeringsplatserna längs Idrottsvägen bör parkeringarna ses 
över. Eventuellt kan oskyddade trafikanter styras till en ordnad gång- och cykelväg utmed Id-
rottsvägen för att undvika konflikt med backande fordon. 
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7 Fortsatt arbete 

7.1 Undersökningens roll i framtiden 

Rapporten ”Barns tillgänglighet i Vadstena” kommer att användas av Vägverket som underlag 
vid den fortsatta planeringen av det statliga vägnätet. Rapporten ger svar på vilka viktiga stråk 
som finns i samhället och kan därmed vara ett underlag vid val av åtgärder framöver.  
 
Kommunen kan använda rapporten som underlag vid den kommande planeringen i kommunen. 

7.2 Återkoppling till skolorna 

Vägverket kommer att skicka rapporten till de skolor som medverkat samt träffa representanter 
för skolan för att informera om resultatet från studien.  

7.3 Erfarenheter och kvalitet 

Arbetet i skolan: 
Arbetet i skolorna tillsammans med eleverna ger mycket för projektet genom att informationen 
fås direkt och en dialog kan föras om de frågeställningar och synpunkter som uppkommer. Ar-
betet i skolorna ger även tillfälle till att barnen får en lektion i trafik och trafikmiljön. Detta gi-
vande och tagande blir väldigt bra om klassen som är med i arbetet har en engagerad lärare.  
 
Undersökningen: 
Arbetet bygger på en resvaneundersökning samt på att arbeta tillsammans med eleverna med 
planer över samhället. I undersökningen har varje fråga gåtts igenom tillsammans och eleverna 
fått svara genom handuppräckning. Det är en fördel att vara på plats och kunna förklara de frå-
gor man ställer om eleverna inte förstår frågan. Det är även enkelt att fråga följdfrågor efter 
behov. En nackdel kan vara att eleverna blir påverkade av varandra vid frågeställningarna. 
 
Arbetet med planer: 
Alla klasser där arbetet har genomförts har arbetat med någon sorts karta i något sammanhang 
tidigare. Att dela in barnen i grupper och låta dem rita in sina rörelsemönster är mycket givande 
för både dem och trafikplaneraren. Under arbetets gång förs en dialog och alla som behöver får 
hjälp. Innan eleverna lämnar in sin plan så får alla barnen i gruppen beskriva vägen till skolan 
eller fritidsaktiviteterna. Detta ger en god kvalitet till arbetet. 
 
Bedömning av tillgänglighet: 
Bedömning av tillgänglighet har utförts bland annat med hjälp av TRAST och dess grunder för 
bedömning. Denna bedömning bygger på var man bor i förhållande till skolan. En viktig bedöm-
ningsgrund av tillgänglighet borde även vara transportsystemets utformning. 
 
Bedömning av trafiksäkerhet: 
I rapporten anges att skolan bör informera och rekommendera barnen att inte cykla till skolan 
före 12 års ålder. I handboken TRAST rekommenderas 15 års ålder i svårtillgängliga transport-
system.  
 
I rapporten har bedömning av gång- och cykelvägar utförts enligt TRÅD. I handboken TRAST 
finns ingen relevant bedömning av gång- och cykelvägar. 
 
Bedömning av trafiksäkerhet har utförts enligt TRAST där mötet med fordon och oskyddad trafi-
kant skall vara högst 30 km/h. Analysen har enbart utförts från barnens perspektiv, men även 
andra värden bör värderas.  
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Bedömning av miljö: 
Barnen i årskurs 3 har svårt för att bedöma miljön runt omkring dem och avgöra vad som är 
skönhet och trevnad. Det är svårt att veta om vissa frågor är ledande eller om eleverna verkli-
gen har en viss uppfattning. 
 
Sammanfattningsvis så ger arbetet ute i skolan väldigt bra information om hur barnen rör sig i 
transportsystemet till skolan och till fritidsaktiviteter. Barnen är aktiva och berättar ”ivrigt” om 
vad de tycker. Skolorna är väldigt positiva till arbetet och efter lektionen så tycker de flesta av 
barnen och lärarna att det har varit givande och roligt, samtidigt som barnen känner sig bety-
delsefulla. 
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Frågeunderlag till eleverna 
 



 
 
 
 

 

 
 



Vad tycker du om din skolväg?

För att kunna göra barns vägar bättre i framtiden
så vill vi från Vägverket gärna veta vad du tycker om den.

1 Min väg till skolan!

Jag går till och från skolana ensam
med kompisar
med vuxen

Jag cyklar till och från skolanb ensam
med kompisar
med vuxen

Jag åker moped till och från skolanc
Jag åker bil till och från skoland
Jag åker buss till och från skolane

2 Vad händer på vägen!

Min skolväg känns säkera
Min skolväg känns ganska säkerb
Min skolväg känns inte alls säkerc

3 Vid skolan!

Av/påstigningsplatsen för buss och bil känns säkera
Av/påstigningsplatsen för buss och bil känns ganska säkerb
Av/påstigningsplatsen för buss och bil känns inte alls säkerc



4 Min väg till fritidsaktiviteterna!

Jag går till och från fritidsaktivitetena ensam
med kompisar
med vuxen

Jag cyklar till och från fritidsaktivitetenb ensam
med kompisar
med vuxen

Jag åker moped till och från fritidsaktivitetenc
Jag åker bil till och från fritidsaktivitetend
Jag åker buss till och från fritidsaktivitetene

5 Vad händer på vägen!

Min väg till fritidsaktiviteten känns säkera
Min väg till fritidsaktiviteten känns ganska säkerb
Min väg till fritidsaktiviteten känns inte alls säkerc

6 Vid fritidsaktiviteten!

Av/påstigningsplatsen för buss och bil känns säkera
Av/påstigningsplatsen för buss och bil känns ganska säkerb
Av/påstigningsplatsen för buss och bil känns inte alls säkerc

... och vad tycker du om din väg
till fritidsaktiviteter?
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