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Förord 
 
 
Trivector fick under sommaren 2004 uppdraget att undersöka barns till-
gänglighet till skola och fritidsaktiviteter i Rinkabyholm.  
 
Arbetet med insamling av data, enkätundersökning och analys har utförts av 
civ. ing. Karin Neergaard, civ. ing. Emma Morin, civ. ing. Linnea Viklund 
och Anja Quester. Projektledare har varit Karin Neergaard. Uppdragsansva-
rig har varit tekn dr Leif Linderholm.  
 
Kontaktpersoner från Vägverket har varit Maria Hellqvist och Håkan Torn-
berg VSÖ. Kontaktpersoner på skolan har varit rektor Ulf Alfredsson och 
bitr. rektor Lillian Alverö. Helene Snöberg på Gatu- och parkkontoret har 
varit kontaktperson på Kalmar kommun. 
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Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna studie är att utifrån Mönsteråsmodellen studera barns till-
gänglighet till skola och fritidsaktiviteter i Rinkabyholm samt att ge förslag 
på förbättringsåtgäder enligt fyrstegsprincipen.  
 
Genom en enkät- och skolvägsundersökning till skolbarnen på Rinkaby-
holmsskolan, fokusgrupper med barn samt en inventering av vägnätet, har 
en nulägesbeskrivning av trafiksituationen kunnat sammanställas. Utifrån 
nuläget föreslås ett antal åtgärder för att förbättra trafikmiljön för barn och 
ungdomar vid deras resor till skola och till fritidsaktiviteter. Undersökning-
en gjordes bland barn i årskurs tre och sex vid Rinkabyholmsskolan, samt 
bland årskurs nio på Falkenbergsskolan.  
 
Enkäten visar att barnen som bor inne i Rinkabyholm i stor utsträckning går 
eller cyklar till skolan, medan niondeklassarna som går på Falkenbergssko-
lan åker buss, vilket är naturligt då skolan ligger en bit från Rinkabyholm. 
Det är främst treorna som blir skjutsade i bil till skolan, och bland dem som 
bor inne i Rinkabyholm är det vanligare att man får skjuts, ju längre bort 
från skolan man bor.  
 
I enkäten uppgav mellan 30 och 35 % av eleverna att de vid gång- och cy-
kelresor ibland eller ofta är rädda eller känner sig otrygga i trafiken. Detta 
bekräftades även vid diskussioner med eleverna. Platser som identifierats 
som farliga eller otrygga är korsningen med E22:an (främst vid Fjällbruds-
vägen), Rinkabyholmsvägen och Fjällbrudsvägen. Baserat på en inventering 
enligt OR-metoden (trafiksäkerhet), fick också dessa vägar betygen mindre 
god till låg kvalitet.  
 
Korsningen över E22:an vid macken föreslås åtgärdas antingen med en tun-
nel eller med en avsmalning och 30-säkring av fordonstrafiken. Framför 
skolan, i korsningen över Rinkabyholmsvägen, föreslås en upphöjd kors-
ning med övergångsställen. Längs Fjällbrudsvägen mellan E22:an och sko-
lan finns redan idag en hastighetssäkring i form av ett gupp, men här före-
slås en ny GC-bana samt ytterligare ett gupp för att säkra hela sträckan fram 
till skolan. Rinkabyholmsvägen saknar idag trottoar eller cykelbana, men 
trots detta färdas många oskyddade trafikanter här. Som åtgärd föreslås en 
GC-bana som löper längs Rinkabyholmsvägen från ICA ända ner till fot-
bollsplanen. 
 
Förutom de fysiska åtgärderna föreslås informationsinsatser för att förmå 
barnen att välja trafiksäkra alternativ, samt information till föräldrarna för 
att minska skjutsandet till skolan.  
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1. Inledning 
 
1.1 Bakgrund 
Vägverket Region Sydöst har under flera år arbetat med barns tillgäng-
lighet i vägnätet. Ett pilotprojekt genomfördes i Mönsterås under 2003, 
och resultatet blev Mönsteråsmodellen, en metod att med utgångspunkt i 
FN: s barnkonvention säkerställa att barn får inflytande över sin egen 
närmiljö. Här ingår bl a OR-metoden, som används för att värdera tra-
fiksäkerheten och miljöförhållanden längs skolvägar.  
 
Vägverkets projekt innebär att upprätta åtgärdsförslag för att förbättra 
barns tillgänglighet i femton olika orter inom regionen. Fokus ska läggas 
på barns tillgänglighet till skolan och till fritidsaktiviteter. Arbetet ska 
ske i samråd med berörda kommuner, och barnen ska medverka genom 
en enkätundersökning som fylls i under skoltid. Därigenom engageras 
också lärarna i arbetet.  
 
Urvalet av orterna har gjorts av Vägverket Region Sydöst. Huvudmoti-
vet till urvalet är att man ser ett särskilt stort behov av att att förbättra 
barns tillgänglighet i just dessa orter. 
 
 
1.2 Syfte 
Syftet med denna studie är att utifrån Mönsteråsmodellen studera barns 
tillgänglighet till skola och fritidsaktiviteter i Rinkabyholm samt att ge 
förslag på förbättringsåtgärder enligt fyrstegsprincipen. 
 
 
1.3 Omfattning och avgränsning 
I denna studie är det orten Rinkabyholm som valts ut. Behov och åsikter 
skiljer sig ofta för barn i olika åldrar. För att få fram dessa olikheter har 
tre olika årskurser valts ut för att delta i studien: 

• Årskurs 3  
• Årskurs 6 
• Årskurs 9 (Falkenbergsskolan, Kalmar) 

 
Eftersom enkäten enbart besvarats av treor, sexor och nior saknas syn-
punkter från ännu mindre barn. Bedömningen är dock att treorna är i 
yngsta laget för att klara av att fylla i enkät och kartor, och att ännu yng-
re barn troligen inte vistas så mycket i trafiken på egen hand. 
 
Denna rapport avser endast Rinkabyholms samhälle och tar inte upp 
problem i omkringliggande byar. De vägar som inventerats har valts ut 
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på grundval av barnens kartor och markerade farliga platser. Alla vägar 
har alltså inte inventerats. 
 
1.4 Begrepp 
Barns rättigheter i trafiken 
Grunden för arbetet med trafiksäkerhet och tillgänglighet för barn är 
FN:s konvention om barns rättigheter.  
 
Vägverket skriver i sitt inriktningdokument för barn (2001) bl a:  
 
”Barn är fullvärdiga samhällsmedlemmar och skall utifrån sina behov 
och förutsättningar tillförsäkras bästa möjliga villkor när det gäller att 
förflytta sig och resa säkert inom hela vägtransport- och kollektivtrafik-
systemet.” 
 
Vidare står det i inriktningdokumentet: 
 
”Arbetet med barns säkerhet och tillgänglighet till vägtransportsystemet 
skall vara långsiktigt och resultatinriktat. Alla beslut som rör barn skall 
medverka till att deras fria rörlighet, tillgänglighet, miljö, hälsa och 
säkerhet skall sättas främst.”  
 
Trafiksäkerhet 
Nollvisionen och Lugna Gatan har varit vägledande i bedömningen av 
trafiksäkerheten. Nollvisionen innebär att ingen på sikt ska dödas eller 
skadas allvarligt på vägarna. Det är i grunden en fråga om etik; att det är 
oacceptabelt med dödsoffer i vägtrafiken. Nollvisionen utgår från att 
trafikolyckor inte alltid kan förhindras, men att riskerna och konsekven-
serna av mänskliga fel begränsas så att olyckorna inte leder till dödsfall 
och allvarliga skador.  
 
Lugna Gatans rekommendationer utgår från det nära samband som 
finns mellan fordonshastighet och dödsrisk vid kollision. I korsnings-
punkter mellan gående, cyklister och biltrafikanter bör därför hastighe-
ten inte överstiga 30 km/h. I denna rapport hänvisas ibland till sk 30-
säkrade gator, vilket innebär att man med någon typ av åtgärd (exem-
pelvis gupp) säkerställt att minst 90 % av bilisterna inte överskrider an-
given hastighetsgräns. 
 
Tillgänglighet 
Vägverkets definition av tillgänglighet lyder: 
 
”Tillgänglighet definieras som den lätthet med vilken utbud och aktivite-
ter i samhället kan nås, varvid såväl medborgares som näringslivets och 
offentliga organisationers behov avses”.1  
                                                 
1 Vägverket, Nationell plan för vägtransportsystemet 1998-2007 
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I Nationalencyklopedin2 definieras tillgänglighet som möjligheter att ta 
del av något eftersträvansvärt. I detta fall tillgängligheten för barn till 
skola och fritidsaktiviteter. 
 
Buller 
Buller upplevs idag av många människor som ett av de största miljöpro-
blemen. I Sverige exponeras ca 2 miljoner människor för trafikbuller 
som är högre än 55 dBA utomhus vid bostaden. Buller har en negativ 
effekt på hälsa och medverkar till stressrelaterade sjukdomar. 
 
Luftföroreningar 
Det nationella miljömålet ”Frisk Luft”, handlar om att luften skall vara 
så ren så att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. I tätorter är det biltrafiken som är den stora källan till luftförore-
ningar. 
 
Skönhet och trevnad 
I TRAST3 står det följande om skönhet: 
 
”Med skönhet avses en yttre miljö som erbjuder rekreation och positiva 
upplevelser (syn, hörsel och lukt) samt möjlighet till möten mellan män-
niskor.” 
 
Då skönhet och trevnad innebär en subjektiv bedömning är det svårt att 
ge en objektiv bedömning av detta i en trafikmiljö. 
 
Trygghet och orienterbarhet 
En trafikmiljö som är lätt att orientera sig i är viktigt för att trafikanterna 
ska kunna känna sig trygga. Orienterbarhet innebär en lättförståelig och 
självförklarande miljö.  
 
En trygg miljö för barnen kan definieras som en miljö som är så säker 
och trygg att föräldrarna låter barnen röra sig själva i trafikmiljön. Tryg-
ga gång- och cykelvägar är sådana som kan användas dygnet runt. För 
att ge en trygg trafikmiljö för barn (och vuxna) bör alltså mörka partier 
längs eller i anslutning till cykelvägen undvikas. Träd och buskar som 
skymmer sikten bör undvikas i närheten av stråket.  
 
Trafiksäkerhet och trygghet hänger nära samman då den upplevda 
tryggheten beror på hur säker trafikmiljön är. En upplevd otrygghet 
minskar möjligheterna för barnen att fritt kunna röra sig i trafiksystemet. 
 

                                                 
2 Nationalencyklopedin, Bra Böcker 
3 TRAST- Trafik för en attraktiv stad. Planeringsråd utgivna av Vägverket, Kommun-

förbundet, Boverket och Banverket. 
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Växter och vegetation 
Växter och vegetation är oftast ett trevligt inslag i trafikmiljön och kan 
till viss del (om än begränsad) både hjälpa till att minska trafikens på-
verkan i form av luftföroreningar och buller samt vara ett skydd mot 
vinden. Dock bör man ha i åtanke att somliga växter kan vara allergi-
framkallande och bör således inte användas i alltför nära anslutning till 
gång- och cykelvägar eller på offentliga platser som torg, busshållplatser 
och skolor. 
 
Problemen med buller och luftföroreningar är små i Rinkabyholm jäm-
fört med den trafiksäkerhets- och tillgänglighetsproblematik som finns 
på orten. Därför har dessa parametrar inte tagits med i bedömningen. 
Eftersom skönhet och trevnad är ett så subjektivt mått, tas inte heller 
detta upp i kommande utvärderingsavsnitt. 
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2. Kort om Rinkabyholm 
 
Rinkabyholm ligger knappt en mil sydväst om Kalmar. Orten har ca 
1700 invånare.  En gammal banvall längs västra sidan av samhället som 
idag är gång- och cykelväg förbinder orten med Kalmar i norr och 
Ljungbyholm i söder. Längs östra sidan av samhället går E22:an mot 
Kalmar respektive Kristianstad. E22:an trafikeras av ca 10 500 fordon 
per årsmedeldygn. 
 
Rinkabyholm präglas mycket av närheten till E22:an. Tack vare denna 
stora väg är möjligheterna att pendla med bil eller buss till Kalmar goda, 
och orten har på senare år blivit mer och mer populär, dels för sin närhet 
till Kalmar men också för det natursköna landskapet och närheten till 
havet. E22:an fungerar också som en barriär genom samhället eftersom 
den mesta samhällsservicen ligger på västra sidan om vägen, men en hel 
del bostäder ligger på östra sidan, ut mot havet. Det finns planer på att 
bygga ut samhället med nya bostadsområden öster om E22:an, vilket 
förstärker behovet av att åtgärda E22:ans barriäreffekt. E22:an är en 
statlig väg där Vägverket är väghållare. Övriga vägar som tas upp i den-
na rapport är kommunala vägar, där kommunen är väghållare. 
 
Rinkabyholmsskolan ligger i sydvästra hörnet av samhället. Här ligger 
även fotbollsplaner. På skolan finns årskurs 1 till 6 representerade, totalt 
12 klasser med ca 300 elever. Högstadieeleverna åker buss till Falken-
bergsskolan i Kalmar. I Rinkabyholmsskolans upptagningsområde ingår 
förutom Rinkabyholm även Rinkaby, Hossmo, Boholmarna och Dunö 
som ligger på östra sidan av E22:an. 
 
Vi MöTs är ett projekt för att främja miljö och trafiksäkerhet i Kalmar. 
Projektet bedrivs som ett samarbete mellan Vägverket Region Sydöst 
och Kalmar kommun. Ett av nyckelprojekten inom Vi MöTs heter Säker 
Skolväg, och man har bland annat arbetat med säkra skolskjutshållplat-
ser samt påverkat upphandlingen av nya skolskjutsar.  
 
I Rinkabyholm finns i huvudsak två typer av gator. Rinkabyholmsvägen 
utgör ett exempel på en äldre gata, som bitvis är smal och kurvig med 
flera backkrön som skymmer sikten. Flera av de nyanlagda gatorna är 
däremot breda och raka med god sikt. Samhället består i huvudsak av 
enfamiljshus, varför den geografiska utbredningen är relativt stor sett till 
folkmängden.  
 
I Rinkabyholm saknas helt trottoarer och cykelbanor längs vägarna, alla 
GC-länkar är dragna helt separerade från annan trafik. Det finns ett 
grovmaskigt nät av gång- och cykelvägar, där den gamla banvallen 
nordväst om samhället utgör stommen. Gupp har byggts på Fjällbruds-
vägen, för att sänka fordonens hastighet på den viktiga länken mellan 
E22:an och skolan. I övrigt har inga hastighetsdämpande åtgärder ge-
nomförts.  
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Figur 2.1 Karta över Rinkabyholm. Kartunderlag från Kalmar kommun. 
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3. Metod och genomförande 
3.1 Enkätundersökning 
För att kartlägga barnens behov och åsikter genomfördes en enkätunder-
sökning på Rinkabyholmsskolan. 4 klasser på Rinkabyholmsskolan in-
gick i undersökningen: 
 

• 2 st 3: or (samtliga 3: or på Rinkabyholmsskolan) 
• 2 st 6:or (samtliga 6:or på Rinkabyholmsskolan) 

 
Vidare ingick elever från Rinkabyholm som går i niondeklassen på Fal-
kenbergsskolan i Kalmar. De har fyllt i skolvägskartan med avseende på 
vägen hemifrån till busshållplatsen. De flesta stiger på vid Rinkaby-
holmsskolan.   
 
Undersökningen bestod av tre delar: 
 
• Del 1- Enkät om färdmedelsval: En enkät om barnens väg till skola 

och fritidsaktiviteter. Barnen fick frågor om vilket färdmedel de an-
vände och hur trygga/otrygga de kände sig.  

 
• Del 2- En karta över skolvägen. Barnen fick en karta över Rinka-

byholm där de ombads att ringa in var de bor samt rita in vägen de 
går eller cyklar till skolan. Barnen ombads även att med ett kryss på 
kartan, markera de platser som de upplever som farliga, krångliga el-
ler obehagliga. Denna del riktade sig enbart till dem som går eller 
cyklar till skolan och gällde således inte skolskjutselever eller de 
som blev skjutsade med bil till skolan. 

 
• Del 3- En karta över vägen till fritidsaktiviteter. Liksom för skol-

vägarna fick barnen en karta där de nu skulle rita in hur de gick eller 
cyklade till olika fritidsaktiviteter. De ombads även skriva ungefär 
hur ofta de hade denna fritidsaktivitet. Barnen ombads även att med 
ett kryss på kartan, markera de platser som de upplever som farliga, 
krångliga eller obehagliga. Liksom för kartan över skolvägarna gäll-
de inte denna del de barn som åkte buss eller blev skjutsade med bil 
till aktiviteten. 

 
Enkäterna delades ut under lektionstid av personal från Trivector (i åk 3 
och 6), och eleverna fyllde självständigt i svaren och sina vägar. Minst 
två vuxna fanns till hands i varje klass för att hjälpa barnen. Enkäten till 
årskurs 9 delades ut av lärarna. 
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3.2 Kartläggning av primära stråk 
Utifrån barnens ifyllda kartor lades barnens skolvägar och vägar till fri-
tidsaktiviteter in i GIS (ett geografiskt informationssystem). På så vis 
erhölls flöden av barn längs olika vägar i orten. De stråk där många barn 
rör sig utnämndes till primära stråk. Huvudsyftet med att identifiera 
primära stråk, är att kunna ägna dessa större uppmärksamhet i analys 
och åtgärdsförslag.  
 
De faror barnen upplevt längs vägen lades även de in i GIS. En sam-
manvägning av trafikeringen och farorna resulterade i ett urval av vilka 
vägar och korsningar som skulle inventeras. 
 
 
3.3 Kvalitativ studie 
Som en kvalitativ del i studien genomfördes diskussioner med elever i 
två s.k. fokusgrupper. Fyra elever från varje studerad årskurs (åk 3 och 
åk 6, men inte 9:orna som går på Falkenbergsskolan) valdes ut för att 
delta i fokusgrupperna. Under en promenad längs de utvalda stråken, 
pratade de två grupperna om trafiken och farorna. Utan att bli alltför 
styrda gavs barnen möjlighet att ge åsikter och synpunkter om stråk och 
platser i orten. 
 
 
3.4 Inventering 
Utifrån de stråk och punkter som identifierats vid analysen av barnens 
kartor gjordes en inventering på plats av personal från Trivector. Foto-
grafier togs av platserna och stråk och punkter inventerades enligt OR-
metoden. Mer om OR-metoden finns att läsa i Miljö och trafiksäkerhet 
längs barns skolvägar (Vägverket, 1999,). I OR-metoden tas hänsyn till 
faktorer som typ av gata, hastighet, sikt, parkering och flöden av bilar. 
Dessa faktorer räknas sedan samman och ger ett betyg på sträck-
an/korsningen utifrån följande skala: 
 

• Grönt God kvalitet 
• Gröngult 
• Gult Mindre god kvalitet 
• Gulrött 
• Rött Låg kvalitet 

 
Eftersom OR-metoden enbart fungerar för inventering av vägar med 
fordonstrafik, har GC-vägarnas standard inte inventerats. 
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4. Resultat 
 
4.1 Enkätresultat 
Allmänt 
Totalt var det 96 barn som svarade på enkäten varav 41 % var flickor 
och 59 % pojkar (se Figur 4.1). Under tiden när undersökningen genom-
fördes var det PRAO för niorna så att bara 23 av 34 skolskjutselever från 
Rinkabyholm kunde svara på enkäten. Svarsfrekvensen för 3:orna låg på 
97 % (36 av 37) och i 6:orna fyllde alla 37 elever i enkäten. Bokstaven 
N i figurtexterna i detta kapitel avser antalet barn som har besvarat den 
aktuella frågan.  
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Figur 4.1  Könsfördelningen bland barnen, Nåk 3=36, Nåk 6=37,  
 Nåk 9=23. 
 
I samtliga årskurser är det fler pojkar än flickor som besvarat enkäten. I 
årskurs sex är andelen flickor endast 32 %, vilket dels beror på att det är 
fler pojkar än flickor i årskursen, dels på att några flickor var frånvaran-
de vid tillfället då enkäten fylldes i.  I alla årskurserna bor majoriteten av 
barnen i tätorten Rinkabyholm (se Figur 4.2). 
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Figur 4.2  Boende bland barnen, Nåk 3=36, Nåk 6=37, Nåk 9=23. 
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Färdmedel till och från skolan 
I enkäten tillfrågades eleverna om hur de tagit sig till skolan idag. Me-
dan de flesta barn i årskurserna 3 och 6 går eller cyklar till och från sko-
lan, är skolbussen det viktigaste färdmedlet för niorna eftersom de går 
på Falkenbergsskolan inne i Kalmar (Figur 4.3).  
 

 
Figur 4.3 Barnens färdmedel vid resa till och från skolan,  

Nåk =36, Nåk 6=37, Nåk 9=23.. 
 
Treorna är de som blir mest skjutsade i bil till skolan. Anmärkningsvärt 
är att eleverna redan i trean cyklar till skolan i ganska hög utsträckning. 
Detta beror troligtvis på att man har en bra cykelväg längs med orten 
(gamla banvallen) som gör att man tycker det känns tryggt att låta bar-
nen cykla. 
 
Figur 4.4 visar fördelningen av färdmedel till och från skolan, beroende 
på bostadsort. Av de elever som bor inne i Rinkabyholm är det 88 % 
som går eller cyklar till skolan, medan 12 % åker bil eller buss. An-
märkningsvärt få elever går eller cyklar tillsammans med en förälder, 
endast någon enstaka elev har markerat detta alternativ. Troligen är det 
vanligare att barnen följs till skolan av föräldrarna i de första årskurser-
na, medan treor och sexor anses vara stora nog att ta sig till skolan på 
egen hand. 
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Figur 4.4 Elevernas resor till skolan fördelat på bostadsort Gäller 

endast elever i åk 3 och 6. N R-holm=52, Nutanför =21.  
 
Av de elever som bor utanför Rinkabyholm är det 60 % som åker buss, 
och 21 % som skjutsas i bil till skolan. Det är dessutom 19 % av dessa 
elever som cyklar. 
 
Färdmedel till och från fritidsaktiviteter 
I enkäten tillfrågades eleverna om hur de tagit sig till sina fritidsaktivite-
ter under gårdagen. Bilden för färdmedlen till och från fritidsaktiviteter 
visar en stor skillnad mellan treorna och sexorna jämfört med niorna 
(Figur 4.5).  
 

 
Figur 4.5 Barnens färdmedel vid resa till och från fritidsaktivitet,  

Nåk 3=19+18, Nåk 6=27+27, Nåk 9=11+11. 
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Bland niorna är bilskjuts och moped det viktigaste färdmedlen för att ta 
sig fram medan en majoritet bland treorna och sexorna går eller cyklar. 
Andelen som skjutsas med bil blir större ju längre upp i årskurserna man 
kommer. Detta kan bero på de olika fritidsaktiviteter som låg- och hög-
stadieelever har, samt att niorna har fler aktiviteter i Kalmar. 
 
Frågorna om färdmedel till och från fritidsaktiviteter ställdes endast till 
de elever som gjort någon fritidsaktivitet dagen innan enkäten besvara-
des. För samtliga elever gäller alltså svaren en tisdag kväll, eftersom 
skolbesöket skedde en onsdag. 
 
Trygghet vid gång- och cykelresor 
I enkäten tillfrågades eleverna om hur trygg och säker de upplever skol-
vägen när de går eller cyklar. Det är något färre elever i sexan som tyck-
er det känns otryggt att gå eller cykla till skolan än i trean, men det är 
inga stora skillnader Figur 4.6. I trean är det 35 % som ibland kan känna 
sig otrygga och i sexan 27 %.  
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Figur 4.6 Trygghet vid gång- och cykelresor, Ntjejer åk3=18, Nkillar 

åk3=24, Ntjejer åk6=19, Nkillar åk6=38. N är antalet svar, vissa 
barn har svarat både på gång- och cykelfrågan, och de 
räknas då 2 ggr. Därför är N större än antalet barn i den 
aktuella årskursen. 

 
Ett annat mått på trygghet fås av hur många barn som går eller cyklar 
själva. Enligt enkäten är det 87 % av de barn som bor inne i Rinkaby-
holm (åk 3 och 6) som går eller cyklar själva till skolan, vilket får anses 
vara en hög siffra. 
 
Trygghet vid bil- och bussresa 
Andelen som känner otrygghet vid resa med bil eller buss är liten. Tjejer 
är något mer otrygga än killar, men ingen elev har svarat att han/hon 
alltid är rädd vid bil- eller bussresa.   
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Figur 4.7 Trygghet vid bil- och bussresa, Ntjejer åk3=7, Nkillar åk3=12, 

Ntjejer åk6=5, Nkillar åk6=12. 
 

Trygghet på vägen till skolbussen 
Bland niondeklassarna finns det elever som ofta är rädda på vägen till 
skolbussen. Här vet vi inte om eleverna tagit frågan på skämt eller be-
svarat den på allvar. Det är ett par elever som angett att de alltid är rädda 
på vägen till skolbussen, och det finns anledning att misstänka att svaren 
inte är seriösa, eftersom vissa enkäter försetts med irrelevanta kommen-
tarer. Dessa enkäter har ändå tagits med i sammanställningen i Figur 4.8. 
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Figur 4.8 Årskurs 9: Trygghet på vägen till skolbussen, Ntjejer åk9=12, 

Nkillar åk9=11. 
 
Övriga kommentarer till enkäten 
I slutet på enkäten fanns en möjlighet att skriva en kommentar om trafi-
ken i Rinkabyholm, något som femton barn har gjort. Kommentarerna 
finns samlade i bilaga 1. Många kommentarer handlar om E22:an, några 
om specifika platser eller asfalteringen av cykelvägarna. 
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4.2 Primära stråk och farliga platser 
Som beskrivits i avsnitt 3.2 identifierades utifrån barnens ifyllda kartor 
de primära stråken, d v s de stråk som många barn använder, samt de 
platser som barnen upplever som farliga. I detta avsnitt redovisas resul-
taten i två kartor, en för skolvägar och en för resor till fritidsaktiviteter. 
 
Skolvägar 
I Figur 4.9 visas barnens svar från de kartor som fylldes i. Antalet barn 
som använder varje stråk representeras av olikfärgade linjer, och de fa-
ror som barnen pekat ut visas som punkter. 
 
Barnen i årskurs tre och sex har ritat in sin väg från hemmet till skolan, 
medan niondeklassarna har ritat in vägen de går eller cyklar från hem-
met till skolbusshållplatsen. 
 
De mest använda stråken är gång- och cykelvägen (banvallen), Rinka-
byholmsvägen och Fjällbrudsvägen. Vad gäller farliga sträckor och 
korsningar är barnen eniga, korsningen vid E22:an/Fjällbrudsvägen, 
sträckan och korsningen vid macken längre upp på Fjällbrudsvägen, 
övergångsstället vid skolan samt vid affären på Rinkabyholmsvägen 
upplevs som farliga sträckor och korsningar. Man upplever även moped-
trafiken och höga hastigheter på cykelvägen som ett problem. 
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Figur 4.9 Barnens skolväg: Trafikering och faror. Antal kartor som ingår i analysen: 54 

kartor för trafikering, 18 kartor för faror, totalt antal faror: 37. 
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Fritidsvägar 
I Figur 4.10 visas barnens väg med cykel eller till fots till och från olika 
fritidsaktiviteter. Antalet barn som använder varje vägsträcka markeras 
med linjer i olika färger, och de faror som barnen pekat ur markeras som 
punkter.  
 
Ett viktigt stråk för fritidsresorna är Rinkabyholmsvägen, särskilt stråket 
vid skolan mot fotbollsplanerna. De faror barnen angett för sina fritids-
resor stämmer väl överens med dem som angetts för skolvägen, men här 
framträder farorna vid affären och vid korsningen in till fotbollsplanen 
tydligare. 
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Figur 4.10 Barnens fritidsresor: Trafikering och faror. Antal kartor som ingår i analysen: 53 

för trafikering, 27 för faror, totalt antal faror: 44. I kartan ingår även fritidsresor 
inom Rinkabyholm för niorna som går på Falkenbergsskolan. 
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4.3 Analys av stråk 
Baserat på de två kartorna i Figur 4.9 och Figur 4.10 valdes ett antal 
stråk ut för inventering. Alla stråk som trafikerats av många barn, samt 
alla platser där flera faror angetts, plockades ut, och därefter gjordes 
urvalet av stråk genom att väga samman barnens erfarenheter med Tri-
vectors uppfattning av gatunätets kvalitet. 
 
Resultatet från inventeringen med hjälp av OR-metoden redovisas i 
Figur 4.11.  
 
I Rinkabyholm förekommer allt från stråk av god kvalitet till stråk av 
låg kvalitet. Genom att analysera resultaten från OR-metoden och svaren 
från eleverna har vi kommit fram till sex platser i Rinkabyholm som 
bedöms som farliga. De presenteras i de följande avsnitten markerade 
med varsin röd ring i Figur 4.11. 
 
Ring 1 Rinkabyholmsvägen vid skolan 
Ring 2 Övergångsställe vid skolan 
Ring 3 Fjällbrudsvägen/E22:an 
Ring 4 Rinkabyholmsvägen vid GC-korsningen öster om 

Mandelblomsvägen 
Ring 5 Rinkabyholmsvägen vid ICA 
Ring 6 GC-väg på gamla banvallen 
 
 
I OR-metoden betygsätts inte gång- och cykelvägar som är helt separe-
rade från annan fordonstrafik, därför är dessa sträckor markerade med 
mörkblått på kartan. 
 
Kartan i Figur 4.11 används som underlag för åtgärdsförslag. I analysen 
och åtgärdsförslagen ingår dessutom anmärkningar från eleverna, lärar-
na och föräldrarna. Eftersom OR-metoden inte täcker in alla aspekter på 
barns tillgänglighet och trygghet, stämmer betyget i kartan inte alltid 
överens med barnens och inventeringspersonalens uppfattning om en 
enskild sträcka.  
 
Inventeringen enligt OR-metoden ger en översiktlig bild av tillståndet på 
orten. Hade man däremot använt sig av Lugna Gatan-principerna hade 
gatorna i Rinkabyholm generellt sett fått lägre betyg. Detta beror bl a på 
att man i OR-metoden inte tillmäter förekomsten av trottoar i korsning 
eller hastighetssäkrade åtgärder så stor betydelse som i TRAST och 
Lugna Gatan. I OR-metoden läggs däremot stor vikt vid komplexiteten, 
som naturligtvis ofta är mindre i en mindre ort.  
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Figur 4.11 Trafiksäkerhetens kvalitetsnivå enligt OR-metoden 
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Exempel på sträckor med god kvalitet 
I Rinkabyholm är det endast en sträcka som fått betyget mycket god 
kvalitet. Det är sträckan med en separerad GC-väg längs Rinkabyholms-
vägen mellan Gärdesvägen och fotbollsplanen. Sträckan visas i Figur 
4.12 nedan. 
 

 
Figur 4.12 GC-väg längs Rinkabyholmsvägen mot fotbollsplanen. 
 
Betyget mindre god till god kvalitet (d v s gulgrönt) får Fjällbrudsvägen 
på den delsträcka som har hastighetsdämpande gupp (se Figur 4.13). 
Eftersom hastigheten säkrats till 30 km/h kan sträckan få ett högt betyg 
trots avsaknaden av trottoar/cykelbana. 
 

 
Figur 4.13 Fjällbrudsvägen med hastighetsdämpande gupp. 
 
I Rinkabyholm förekommer skyltning för cyklister på flera ställen. Figur 
4.14 visar en korsning på huvudcykelstråket som används av en del 
pendlare som arbetar i Kalmar eller Ljungbyholm. 
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Figur 4.14 Cykelvägvisning finns på flera platser i Rinkabyholm. 
 
Ring 1 – Rinkabyholmsvägen vid skolan 
Den skarpa kurvan på Rinkabyholmsvägen mellan skolan och Gärdes-
vägen (Figur 4.15) upplevs som farlig. Vägen upplevs som ”inträngd” 
och smal. På ömse sidor om vägen finns stenmurar som utgör tomtgrän-
ser. En gående längs denna sträcka har alltså ingen möjlighet att flytta 
sig i säkerhet om ett fordon skulle komma i hög fart. 
 

  
Figur 4.15 Rinkabyholmsvägen mellan skolan och Gärdesvägen  
 
Denna fara tas inte fram tillräckligt bra av OR-metoden, det tas till och 
med upp som positivt att vägen inte är så bred. Barnen undviker att an-
vända denna del av Rinkabyholmsvägen, och många väljer istället den 
mer skyddade passagen över skolgården via Gärdesvägen. 
 
Ring 2 – Övergångsställe vid skolan 
Vid övergångsstället över Rinkabyholmsvägen (Figur 4.16) framför sko-
lan visade det sig i fokusgrupperna att många barn inte använder över-
gångsstället. De flesta genar över vägen vid sidan om övergångsstället, 
eftersom det inte är placerat precis vid korsningen utan ca tio meter in på 
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Rinkabyholmsvägen. Dessutom mynnar övergångsstället i ett staket, 
istället för på en trottoar. Många barn har varit med om att bilarna inte 
stannar. Även om OR-metoden kommer fram till en god kvalitet måste 
situationen anses vara farlig eftersom en stor mängd barn passerar kors-
ningen varje dag.  
 

 
Figur 4.16 Övergångsställe Rinkabyholmsvägen vid skolan. Övergångs-

stället mynnar i ett staket. 

 
Ring 3 – Fjällbrudsvägen och E22:an 
Vid macken 
Det farligaste stråket för barnen i Rinkabyholm, enligt deras egna upp-
gifter såväl som enligt OR-metoden, är den del av Fjällbrudsvägen som 
ligger vid macken (Figur 4.17).  

 
Figur 4.17 Fjällbrudsvägen vid macken, rakt fram ligger E22 
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Här finns det varken trottoar eller en någon definierad in- och utfart från 
macken och gatuköket. Den kaotiska trafiklösningen blir ännu farligare 
på grund av den stora trafikmängden. Trafiken består av många lastbilar 
som ska tanka, och det förekommer en hel del backande rörelser på de 
stora öppna planerna.  
 
Korsningen Fjällbrudsvägen-Furulidsvägen 
I korsningen Furulidsvägen – Fjällbrudsvägen känner många barn sig 
osäkra (Figur 4.18). Korsningen är en stor asfalterad plats utan målning 
på vägen eller övergångsställen. Dessutom är det dålig sikt in på de olika 
vägarna beroende på från vilket håll man kommer. Alla barn i fokus-
gruppen upplevde korsningen som farlig och krånglig.  
 
 

 
 
Om man hade använt Lugna gatan-principerna istället för OR-metoden 
för korsningen så hade den blivit röd, vilket innebär en dålig kvalitet. I 
Lugna Gatan måste alla sträckor med mer än 30 km/h hastighet ha en 
separerad GC-väg för att få bra betyg.  
 
Korsningen med E22:an 
Korsningen med E22:an är den enda korsningen som av OR-metoden 
bedöms ha låg kvalitet (Figur 4.19). Anledningen till detta är framförallt 
att bilarna kör så fort. Som tur är har övergångsstället en bred refug där 
barnen brukar vänta och se sig för en gång till innan de fortsätter. Ändå 
känns det otryggt och oöversiktligt för barnen att korsa E22:an. En tun-
nel önskas såväl från barnens som från föräldrarnas sida.  
 
Ett ytterligare problem är att några barn inte korsar E22:an här utan vid 
Mandelblomsvägen där det inte finns något övergångsställe.  
 

 
Figur 4.18 Korsning Fjällbrudsvägen - Furulidsvägen 
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Korsningen över E22:an har en hög prioritet eftersom det finns så många 
målpunkter på båda sidor om vägen, och den utgör en barriär i samhäl-
let. På östra sidan av E22:an ligger havet, som är en viktig målpunkt. På 
västra sidan, inne i Rinkabyholm, ligger all den samhällsservice som de 
boende på östra sidan vill nå. 
 
Ring 4 – Rinkabyholmsvägen vid GC-
korsningen öster om skolan 
Vid korsningen mellan Rinkabyholmsvägen och cykelvägen tycker 
många barn att det är svårt att korsa vägen trots att det finns ett över-
gångsställe (Figur 4.20).  
 

 

 
Figur 4.20 Övergångsställe Rinkabyholmsvägen med metallgrind 

 
Figur 4.19 E22 med övergångsställe 
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Grinden som ska ta ner cyklisternas hastighet inför korsningen med 
Rinkabyholmsvägen upplevs som störande. Fållan av metall är trång och 
det är svårt att ta sig förbi med cykeln utan att hoppa av och leda cykeln, 
säger barnen i fokusgruppen. Dessutom är delar av reflexerna på grinden 
bortskrapade, vilket leder till att grinden inte syns så bra i mörker.  
 
Utifrån barnens men också lärarnas och föräldrarnas beskrivning vet vi 
att det är många som inte håller sig till den skyltade hastigheten 30 km/h 
och inte stannar vid övergångsstället. Dessutom är det, framförallt under 
sommaren, svårt att se bilar som närmar sig på grund av buskaget och 
den skarpa kurvan (se Figur 4.21).  
 

 
Figur 4.21 Skarp kurva vid korsningen Rinkabyholmsvägen – cykel-
vägen 
 
Denna korsning bedöms därför som farlig trots att OR-metoden ger den 
betyget god kvalitet. De faror som OR-metoden inte tar tillräcklig hän-
syn till, är att den skyltade hastigheten 30 km/h inte är säkerställd, samt 
att ett vanligt obevakat övergångsställe inte ger tillräcklig trygghet för 
barn.  
 
Framförallt nära skolan är det ett problem med att det saknas trottoar. 
Många barn cyklar på vägen (Figur 4.22). Även om det finns möjlighet 
att cykla på den separerade cykelvägen (Ring 6) gör inte alla barn det.  
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Figur 4.22 Cyklande barn på Rinkabyholmsvägen 
 
Detta beror på att det finns målpunkter på Rinkabyholmsvägen som till 
exempel ICA-affären, samt många anslutande vägar in i bostadsområden 
som nås snabbare om man cyklar på Rinkabyholmsvägen. Cykelvägen 
på gamla banvallen upplevs som en omväg. 
 
Ring 5 - Rinkabyholmsvägen vid ICA-affären 
Rinkabyholmsvägen öster om Piparegårdsvägen är en av de få sträckor 
som enligt OR-metoden är av låg kvalitet (röd markering i Figur 4.11). 
Frånvaro av trottoar och hög hastighet (50 km/h) är två förklaringar till 
värderingen. På sträckan framför ICA-affären höjs komplexiteten på 
grund av en busshållplats och infarten till parkeringen (Figur 4.23). 
 

 
 

 
Figur 4.23 Rinkabyholmsvägen med ICA-affären, som syns till 

höger i bild 



27 

Som tidigare nämnts är det många barn som cyklar på Rinkabyholmsvä-
gen och det kan inte godkännas att de måste göra det på en 50-väg utan 
separerad GC-bana. Om Lugna gatan-principerna skulle tillämpas, hade 
här krävts en separering mellan oskyddade trafikanter och motorfor-
donstrafik, eftersom hastigheten inte är säkrad till 30 km/h.  
 
Ring 6 – GC-väg 
När det gäller cykelvägen på banvallen var det många barn som klagade 
över mopedister som kör för fort (Figur 4.24).  
 

 
 
I sammanhang med cykelleden ska det också hänvisas till att denna är 
bra belyst även om några barn berättade att de upplevde det som mörkt. 
En annan aspekt som barnen nämnde var att leden är hal under vintern.  
 
Ett aktuellt och mer tillfälligt problem är avspärrningen av cykelvägen 
under november på grund av pågående arbeten. Det var många barn och 
föräldrar som oroade sig för att barnen måste cykla på Rinkabyholmsvä-
gen istället. Detta understryker samtidigt den stora betydelsen av den 
separerade cykelvägen såväl som otryggheten som upplevs i samman-
hang med Rinkabyholmsvägen. 

 
Figur 4.24 GC-väg på banvallen (Ångloksleden). 
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5. Åtgärdsanalys 
 
I detta kapitel beskrivs möjliga åtgärder enligt Vägverkets fyrstegsprin-
cip (Vägverket, 2002). Vid planering och ombyggnad är det viktigt att 
utöver trafiksäkerhet och tillgänglighet även ta hänsyn till faktorer som 
buller, skönhet och trevnad. Buller är inget större problem i Rinkaby-
holm, inte heller luftföroreningar utgör något stort problem tack vare 
den ringa trafiken inne i samhället, samt det öppna läget. Skönhet och 
trevnad beror i hög grad på den subjektiva bedömningen och är därmed 
svåra att inkludera i allmänna åtgärdsförslag. Därmed väljer vi att inte 
fokusera på dessa faktorer, utan åtgärdsförslagen berör främst trafiksä-
kerhet och tillgänglighet. 
 
Finansiellt ansvarig för åtgärderna som redovisas nedan är kommunen, i 
de fall där kommunen är väghållare, och Vägverket Region Sydöst, vid 
åtgärder som berör det statliga vägnätet. 
 
 
5.1 Steg 1- Transportbehov och 

transportsätt 
Ett sätt att påverka transportbehov och transportsätt är att minska skjuts-
ning till skola och fritidsaktiviteter. Ju fler som skjutsar sina barn desto 
sämre blir trafikmiljön runt skolan och andra målpunkter, vilket leder till 
att ännu fler börjar skjutsa sina barn. På så sätt får man en ond cirkel av 
ökat bilberoende. I en långsiktigt hållbar trafikmiljö kan barnen röra sig 
självständigt i trafiksystemet och föräldrar behöver inte känna sig oroli-
ga för att släppa iväg barnen. 
 
Det är 9 % av barnen som bor inne i Rinkabyholm som får skjuts i bil 
till Rinkabyholmsskolan. I en finare granskning av enkäterna visade det 
sig att andelen elever som får skjuts i bil till skolan, bland de barn som 
inte har rätt till skolbusskjuts, stiger med avståndet till skolan. Några 
barn som bor i området runt Korsvägen (i nordöstra delen av samhället) 
får till exempel skjuts till skolan, troligen för att resan upplevs som för 
lång för att gå eller cykla. Ett förslag vore att erbjuda dem att skolbussen 
stannar och tar upp dem. Detta görs i dagsläget under vintertid, men 
busskjuts skulle kunna erbjudas under hela skolåret, för att minska trafi-
ken runt skolan under morgon och eftermiddag. 
 
För att säkra skolvägen för de barn som bor på södra sidan av E22:an 
inom samhället (bl. a. Videungsvägen) kommer de att ha möjlighet att 
åka med skolbussen från Dunö. Bussen tar upp dem vid stoppskylten vid 
korsningen Dunövägen - E22:an. Denna lösning är efterlängtad av såväl 
barn som föräldrar, och visar på vilken barriär E22:an utgör i samhället. 
Så länge som det inte har genomförts ombyggnadsåtgärder är det en bra 
lösning för att säkra vägen till skolan. Men under fritiden måste barnen 
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ändå passera E22:an själva. Därför är det nödvändigt att framöver satsa 
på ombyggnadsåtgärder här (se 5.3 och 5.4).  
 
Ett annat förslag på åtgärd kan vara att införa vandrande skolbuss, som 
innebär att föräldrarna turas om att gå med barnen till skolan. Goda erfa-
renheter från vandrande skolbussprojekt finns bland annat i Lund. 
 
 
5.2 Steg 2- Åtgärder som ger 

effektivare utnyttjande av det 
befintliga vägnätet 

Som åtgärd i steg 2 föreslås att föräldrar erbjuds stöd för att slå sig ihop 
i bilskjutsgrupper när det gäller längre resor till fritidsaktiviteter. Många 
barn i Rinkabyholm har aktiviteter inne i Kalmar, och till dessa aktivite-
ter skulle samåkning kunna ordnas. 
 
Det finns en rad informationsåtgärder som man kan arbeta med till dess 
att förbättringar i den fysiska miljön har genomförts. En åtgärd för att 
höja säkerheten i den smala, skarpa kurvan på Rinkabyholmsvägen vid 
skolan (se Figur 4.15) vore att försöka påverka barnen att istället ta den 
säkrare vägen via Gärdesvägen och över skolgården så att de undviker 
kurvan.  
 
Informationsåtgärder kan också sättas in vad beträffar Rinkabyholmsvä-
gen från skolan mot ICA. Så länge det inte finns en GC-bana på Rinka-
byholmsvägen (se 5.3) bör man satsa på information i skolan för att 
förmå dem att använda den separerade GC-vägen på banvallen. Det är 
naturligtvis också viktigt med information till föräldrar och övriga vuxna 
i samhället för att förmå bilisterna att hålla 30-begränsningarna.  
 
Informationsåtgärder behövs också för att sänka hastigheten på mope-
disterna på den separerade GC-vägen. Detta kan göras genom att träffa 
de äldre barnen på fritidsgården eller direkt i skolan. 
 
I enkäterna har det framkommit att vissa barn uppfattar GC-vägen på 
gamla banvallen som halkig och slaskig under vintern. Ett effektivare 
system för halkbekämpning på denna GC-väg kan locka fler till att an-
vända den. 
 
 
5.3 Steg 3- Vägförbättringsåtgärder 
Som åtgärder i steg 3 förslås vägförbättringsåtgärder för de presenterade 
platserna. Det handlar om gång- och cykelbanor, kantstenar och upphöj-
ningar för att säkra hastigheten till max 30 km/h. 
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Ring 1 – Rinkabyholmsvägen väster om 
skolan 
På Rinkabyholmsvägen vid den skarpa kurvan mot fotbollsplanen (Figur 
4.15) föreslås en trottoar längs med vägen på en sida. I detta fall re-
kommenderas den norra sidan därför att det skulle innebära en fortsätt-
ning på GC-vägen som leder till fotbollsplanen (Figur 4.12). Till dess att 
förbättringar gjorts i den fysiska miljön föreslås informationsåtgärder för 
att få barnen att välja vägen via skolgården istället (se 5.1) 
 
Ring 2 – Övergångsstället vid skolan 
Vid skolan rekommenderas en upphöjning av hela korsningen Rinkaby-
holmsvägen – Fjällbrudsvägen. På upphöjningen ordnas övergångsstäl-
len över Rinkabyholmsvägen på båda sidor av Fjällbrudsvägens anslut-
ning. Med en upphöjd korsning kan man säkra hastigheten i hela kors-
ningen till 30 km/h. Det är dock viktigt att se till att lutningen på ram-
perna inte blir för stor i de riktningar där bussen färdas. 
 
Genom att hela korsningen höjs upp är det möjligt för barnen att korsa 
Rinkabyholmsvägen på båda sidor av Fjällbrudsvägen. Två övergångs-
ställen, ett på varje sida av Fjällbrudsvägens anslutning, motiveras av  
att korsningen ligger precis vid en skola. I fokusgrupperna framkom 
dessutom att barn ofta sneddar genom korsningen, och inte håller sig till 
det befintliga övergångsstället. I samband med ombyggnaden föreslås att 
det norra övergångsstället läggs så nära Fjällbrudsvägens anslutning som 
möjligt för att få ett bättre samspel mellan bilister och gående och ett 
mer direkt och rakt stråk (och man undviker därmed att övergångsstället 
mynnar i ett staket, vilket är fallet idag). 
 
Ring 3 – Fjällbrudsvägen och E22:an 
Korsningen Fjällbrudsvägen - Furulidsvägen 
Korsningen Fjällbrudsvägen – Furulidsvägen (Figur 4.18) föreslås få en 
GC-bana längs med västra sidan av Fjällbrudsvägen (se Figur 5.1). Vid 
korsningen med Furulidsvägen anläggs ett övergångsställe. GC-banan 
dras från E22:an fram till strax efter Furulidsvägens anslutning. Därefter 
föreslås de gående ledas ut i gatan i samband med ett gupp som marke-
rar och säkerställer hastigheten 30 km/h. Guppet kan utformas med stol-
par på sidorna och utrymme för gående och cyklister att passera vid si-
dan om, se exempel Figur 5.2. Längre bort finns redan idag ett gupp för 
att säkerställa hastigheten 30 km/h. Genom dessa åtgärder blir korsning-
en bättre uppdelad och mer översiktlig. 
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Figur 5.1 Förslag GC-bana korsning Fjällbruds-/Furulidsvägen. 
 

 
Figur 5.2 Exempel på gupp som fungerar som ”port” till 30-zon. 

Foto: Karin Neergaard. 
 
Vid macken 
Utfarterna till macken och gatuköket måste definieras mer tydligt (se 
Figur 4.17). Här föreslås GC-bana längs hela västra sidan vid gatuköket. 
GC-banan byggs upp med kantsten för att markera in- och utfarter, och 
minska antalet backande fordonsrörelser. Dessutom bör GC-banan få sin 
fortsättning förbi gatuköket ända fram till korsningen med E22:an. På 
östra sidan av Fjällbrudsvägen, vid macken, förslås kantsten eller mål-
ning för att markera in- och utfarter. 
 
Korsning med E22:an 
För att säkra övergången över E22:an är bästa lösningen att bygga en 
tunnel eller en bro. Detta motiveras av att E22:an är ganska kraftigt tra-
fikerad med höga hastigheter, samtidigt som det är ett viktigt stråk för 
barnen, framförallt på fritiden. E22:an är en 70-väg, även om hastighe-
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ten precis vid övergångsstället är skyltad till 50, och då är bästa lösning-
en en helt separerad passage för att inte begränsa framkomligheten för 
trafiken på E22:an. Dessutom planerar man nya bostadsområden på söd-
ra sidan av E22:an, så i framtiden kommer det att vara fler barn som 
måste korsa vägen här. 
 
Oavsett om tunnel eller bro väljs, är det viktigt att åtgärden genomförs 
med hög standard avseende lutning och genhet så att den används av 
alla. Detta innebär att marken som ligger mellan gatuköket och E22:an 
måste tas i anspråk. Om det inte är möjligt att bygga en bro eller tunnel 
finns möjligheten att gå vidare med alternativet, som beskrivs nedan. 
 
Alternativet till en bro eller tunnel (som naturligtvis är ytkrävande och 
kostsamma åtgärder) är att säkra det befintliga övergångsstället på ett 
bättre sätt, till exempel genom att göra körfälten smalare och refugen 
bredare så att bilarna måsta köra i en kurva vilket gör att hastigheten 
sänks (Figur 5.3). Vid detta alternativ förutsätts att hastigheten skyltas 
till 30 km/h, och att hastighetskamerorna finns kvar. 
 

E22

Dunövägen

Fjällbrudsvägen

0 5 10 15 20 Meters

Figur 5.3 Alternativ 2, Förslag för ombyggnaden av övergångsstället 
över E22:an. 

För att ytterligare göra bilisterna uppmärksamma på korsande gångtrafik 
kan man använda sig av blinkande varningsskyltar som tänds när man 
närmar sig korsningen som gående. Exemplet i Figur 5.4 kommer från 
Växjö. 
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Figur 5.4 Exempel på varningsskylt försedd med IR-detektorer i Växjö. 

© Växjö kommun. 
 
Genom att bygga om korsningen och göra den hastighetssäkrad, kom-
mer framkomligheten för motorfordon på E22:an att minska, och det är 
viktigt att ta detta i beaktande när åtgärder planeras. Det är en viktig 
strategisk fråga huruvida man ska tillåta sådana åtgärder på europavägar.  
 
Ett tredje alternativ för korsningen Fjällbrudsvägen – E22:an är att an-
lägga en cirkulationsplats med övergångsställen. Med en cirkulations-
plats tar man även hänsyn till korsande biltrafik och underlättar för for-
don från Fjällbrudsvägen att köra ut på E22. Cirkulationsplatsen får ses 
som en kompromiss mellan motorfordonens krav på framkomlighet och 
de oskyddade trafikanternas krav på säker passage. Genom cirkulations-
platsens körbanebredd och radie kan fordonens hastighet i viss mån sty-
ras. 
 
Ring 4 – Rinkabyholmsvägen vid GC-
korsningen öster om Mandelblomsvägen 
Övergångsstället vid ring 4 på Rinkabyholmsvägen öster om Mandel-
blomsvägen anslutning bör säkras med hjälp av ett upphöjt övergångs-
ställe.   
 
Dessutom bör man diskutera om det finns en bättre lösning för grinden, 
så att cyklister inte behöver gå av cykeln utan bara köra långsammare 
(se Figur 4.20). Detta går genom att skapa ett större utrymme mellan 
grindarna eller att använda pollare istället. Reflexerna måste förnyas på 
grinden så att den syns bättre framförallt när det skymmer.  
 
Sikten i kurvan förbättras genom att buskarna klipps (Figur 4.21). Ifall 
buskagen tillhör hustomter, måste fastighetsägarna uppmärksammas.  
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Ring 5 - Rinkabyholmsvägen vid ICA-affären 
Förutom en kort sträcka på Fjällbrudsvägen finns det inga vägar i Rin-
kabyholm där hastigheten är säkrad till 30 km/h (genom gupp eller lik-
nande). Inom villaområden och runt skolan gäller 30 km/h, men vägarna 
är bara skyltade till 30 km/h, inte 30-säkrade.  
 
På de vägar som är mest frekventerade av barnen, bl a Rinkabyholmsvä-
gen (se Figur 4.9 och Figur 4.10), bör man överväga åtgärder för att säk-
ra hastigheten till 30 km/h, till exempel genom att bygga gupp. I ideal-
fallet skulle hela Rinkabyholmsvägens sträckning inom samhället vara 
30-säkrad.  
 
Den alternativa lösningen på trafiksäkerhetsproblemen längs Rinkaby-
holmsvägen är att separera cyklister och gående från fordonstrafiken. 
Detta kan göra genom att anlägga en GC-bana på södra sidan av vägen 
där de flesta målpunkterna finns, t ex ICA-affären och församlingshem-
met. Där det finns anslutande länkar på norra sidan anläggs övergångs-
ställen över Rinkabyholmsvägen så att GC-banan även används av dem 
som bor norr om Rinkabyholmsvägen. Vid ring 4, som är en viktig 
korsning, föreslås ett upphöjt övergångsställe (se ovan). 
 
Ring 6 – GC-väg 
På GC-vägen (Figur 4.24) är det viktigt att sänka mopedisternas hastig-
heter. Det kan förutom de föreslagna informationsåtgärderna (se 5.1) ske 
genom skyltar vid infarterna till cykelvägen. Ett annat alternativ är fart-
gupp för mopeder enligt modell som används bland annat i Holland 
(Figur 5.5). 
 

 
Figur 5.5 Exempel på ”mopedgupp” från Houten i Holland. Foto: 

Karin Neergaard. 
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5.4 Steg 4 - Nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder 

Till större ombyggnadsåtgärder hör förslaget på tunnel under E22:an vid 
korsningen E22:an - Fjällbruds-/Dunövägen som beskrivs i avsnitt 5.3. I 
övrigt föreslås inga större ombyggnadsåtgärder i Rinkabyholm. 
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6. Slutsatser 
 
6.1 Resultatet 
Här sammanfattas de viktigaste resultaten och åtgärderna för Rinkaby-
holms trafiksituation. I åtgärdsförslagen fokuseras på trafiksäkerhet och 
tillgänglighet. Övriga aspekter såsom buller, luftföroreningar och skön-
het och trevnad är viktiga, men har inte varit avgörande för bedömning-
arna i Rinkabyholm.  
 
Problem idag 
I analysen av den nuvarande trafiksituationen i Rinkabyholm identifie-
rades följande viktiga trafiksäkerhetsproblem: 
 

• frånvaro av GC-bana på hela Rinkabyholmsvägen (ring 1 och 5), 
• bilister som inte håller sig till 30 km/h inom 30-zonen på Rinka-

byholmsvägen (ring 2 och 4), 
• trafiksituationen framför skolan, där övergångsställets placering 

är ogenomtänkt (ring 2), 
• korsning Fjällbrudsvägen – Furulidsvägen där det saknas såväl 

övergångsställe som GC-bana (ring 3), 
• frånvaro av GC-bana på Fjällbrudsvägen samt dåligt definierade 

utfarter vid macken och gatuköket (ring 3), 
• övergångsstället vid E22:an där passagen känns otrygg och svår 

för barnen (ring 3), 
• mopedister som kör för fort på den separerade cykelvägen (ring 

6).  
 
Åtgärder 
För att komma fram till en säkrare trafiksituation för barn men också för 
andra trafikanter i Rinkabyholm föreslås följande åtgärder: 
 

• Byggande av GC-bana längs hela Rinkabyholmsvägen. GC-
banan löper på södra sidan av vägen från ICA fram till över-
gångsstället vid skolan. Där byter GC-banan sida och löper på 
norra sidan av Rinkabyholmsvägen fram till GC-banan mellan 
Gärdesvägen och fotbollsplanen (ring 1 och 5). 

• Framför skolan upphöjs korsningen Rinkabyholmsvägen – Fjäll-
brudsvägen och varje länk får ett övergångsställe (ring 2). Det 
nuvarande övergångsstället flyttas österut så att det inte mynnar i 
ett staket. 

• Rinkabyholmsvägen mellan Gärdesvägen och Mandelblomsvä-
gen 30-säkras, d vs  ett gupp byggs på Rinkabyholmsvägen vid 
Gärdesvägen där den 30-säkrade zonen börjar. Vid korsningen 
med GC-vägen (ring 4) finns den andra infarten till 30-säkrade 
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zonen. För att markera detta och sänka farten på bilarna upphöjs 
övergångsstället. 

• Korsningen Fjällbrudsvägen – Furulidsvägen förses med ett 
gupp på norra länken av Fjällbrudsvägen, så att 30-säkringen 
som redan finns på denna del av Fjällbrudsvägen iakttas mer 
(ring 3). Dessutom byggs det ett övergångsställe på västra länken 
av Furulidsvägen (se Figur 5.1). Dessa åtgärder görs i kombina-
tion med en ny GC-bana som byggs på östra sidan Fjällbrudsvä-
gen. Denna börjar vid guppet och får sin fortsättning på södra 
Fjällbrudsvägen förbi gatuköket fram till E22:an. 

• Övergångsstället på E22:an ersätts med en tunnel om det är tek-
niskt möjligt (ring 3). Om inte, så krävs det en ombyggnad av det 
nuvarande övergångsstället där bilar måste köra i en kurva så att 
hastigheten sänks (se Figur 5.3) 

• Infarterna till den separerade cykelvägen (ring 6) säkras med 
fartgupp och skyltar så att mopedisternas hastighet sänks (Figur 
5.5). 

 
Överensstämmelse med vidtagna och 
planerade åtgärder 
Vissa trafiksäkerhetsåtgärder har redan genomförts i Rinkabyholm. Ett 
exempel är det farthinder som satts upp längs Fjällbrudsvägen mellan 
E22:an och skolan. Arbetet med upphöjda övergångsställen och gupp 
som föreslås i rapportens kapitel 5 går helt i linje med det arbete som 
redan påbörjats. 
 
Trafiksäkerhetsarbetet bedrivs på flera fronter i Rinkabyholm. Förutom 
de förslag på fysiska åtgärder som framkommit i denna rapport, pågår 
ett nyckelprojekt inom Vi MöTs som handlar om säkra skolvägar. Hit-
tills har projektet bland annat resulterat i säkrare skolskjutshållplatser. 
 
Planer finns på att i framtiden dra E22:an utanför Rinkabyholm. Om 
E22:an försvinner ut ur orten, kommer gamla E22:an genom Rinkaby-
holm att kunna byggas om och göras smalare, och dess funktion kan 
ändras från genomfartsled till huvudgata. Under förutsättning att denna 
omdragning kommer till stånd, kommer E22:ans barriäreffekt i samhäl-
let att minska påtagligt. Då blir det också möjligt att vidta åtgärder för 
att 30-säkra sträckor där oskyddade trafikanter passerar, utan att fram-
komligheten på E22:an blir lidande. 
 
 
6.2 Metoden 
I detta avsnitt diskuteras för- och nackdelar med de valda undersök-
ningsmetoderna, enkätundersökning med kartor, fokusgrupper samt OR-
metoden för inventering och poängsättning av vägar och korsningar. 
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Enkätundersökningen 
I de flesta klasser fyllde eleverna i enkäten självständigt, och barnen fick 
räcka upp handen och fråga vid oklarheter. I några tredjeklasser testades 
metoden att gå igenom enkäten systematiskt fråga för fråga, och att varje 
fråga lästes upp av en vuxen.  
 
Vilken metod som är den bästa för tredjeklassarna beror främst på hur 
många vuxna som finns i klassen. Att gå igenom enkäten tillsammans 
minskar risken för att barnen missar att svara på någon fråga, men det 
tar längre tid. Om det finns tre eller fler vuxna i klassrummet fungerar 
det bra att låta barnen svara självständigt på enkäten, och fråga en vuxen 
vid behov. 
 
I enkäten ställs frågor om elevernas färdsätt till skolan idag, och om 
färdsättet till och från fritidsaktiviteter under gårdagen. Dessa frågor 
fungerar bra. Enda gången problem kan uppstå, är om undersökningen 
görs en måndag eller dagen efter någon speciell händelse. 
 
De två kartorna som barnen skulle fylla i var kopierade från den lokala 
turistkartan. Vissa målpunkter, som skolan och idrottsplatserna, fanns 
med på kartorna. Dock saknades till exempel livsmedelsbutiker, vilket 
gjorde det svårare för barnen att orientera sig på kartan.  
 
Enligt lärarna i klass 3 är barnen för unga för att förstå kartor. De har 
inte gått igenom kartor i skolan, och många av barnen hade också svårt 
att hitta sin hemadress på kartan. Många treor räckte upp handen och 
frågade, men även om det i vissa klasser var tre vuxna som hjälpte till, 
var det svårt att hinna med alla frågor. Eleverna hjälpte varandra genom 
att visa vart olika gator låg, och några av eleverna som kunde kartor 
bättre, kunde visa kamraterna att ”så här brukar du ju gå”. Risken är att 
träffsäkerheten just i tredjeklasserna blir dålig på grund av att eleverna 
inte förstår kartor. Det är också möjligt att vissa elever har chansat när 
de ritat in vilken väg de tar till och från skolan, istället för att fråga nå-
gon vuxen.  
 
Ett förslag inför framtida undersökningar är att låta elever i årskurs fyra 
delta i undersökningen, istället för treor. Fjärdeklassarna är lite mognare 
och ett års åldersskillnad kan troligen göra stor skillnad för resultaten, 
eftersom utveckling och kunskapsinhämtning ofta går snabbt hos barn i 
denna ålder. Ett annat förslag är att ta med kartan över hemorten i un-
dervisningen ett par veckor innan enkäten fylls i, så att eleverna är be-
kanta med att titta på kartor och känner igen sin egen gata och vart sko-
lan och andra viktiga målpunkter ligger. 
 
En felkälla som kan gälla även äldre barn, är att de även ritat in bil- och 
bussresor. Instruktionerna löd att endast resor till fots eller med cykel 
skulle tas med, men eftersom läraren själv delade ut kartorna till niorna, 
kanske inte denna instruktion blev tillräckligt tydlig. Även yngre barn 
kan förstås ha missat instruktionen.  
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De olika farorna skulle markeras med siffror i kartan, något som grovt 
sett hälften av eleverna gjort. Barnens synpunkter på faror är både rele-
vanta och intressanta. Alternativen var dock svåra att förstå för treorna, 
ett exempel är fara nummer 8, ”rörigt, svårt att överblicka”, en ordaly-
delse som många treor hade svårt att förstå vad den betydde. 
 
Tidsåtgången för enkäten och de två kartorna är minst en timme för en 
tredjeklass, ca 45 minuter för en sjätteklass och en halvtimme för en 
niondeklass. 
 
Kvalitativ studie 
För att fördjupa kunskapen om barnens syn på trafiken i det egna sam-
hället, genomfördes en kvalitativ studie i form av två fokusgrupper med 
elever från skolan. På Rinkabyholmsskolan var det treor och sexor som 
deltog i studien. 
 
Fokusgrupperna genomfördes i fält, barnen togs med ut på en promenad 
längs de stråk som bedömdes vara mest intressanta efter utvärderingen 
av kartorna i enkäten. Promenaden gav en möjlighet att diskutera pro-
blemen på plats, och särskilt för tredjeklassarna var detta värdefullt ef-
tersom kartan inte säger barnen så mycket. En annan fördel med prome-
nad är att en vuxen får chansen att studera barnens beteende i trafiken.  
 
Nackdelen med fokusgrupper är att det är svårt för den vuxna att låta bli 
att styra barnen. Att tänka på att inte formulera ledande frågor är viktigt. 
Barnen vill gärna ”göra rätt” inför en okänd vuxen, vilket kan leda till 
att de inte berättar om alla risker och farligheter. 
 
OR-metoden 
OR-metoden är ett sätt att poängsätta länkar och korsningar i ett vägnät. 
Metoden går ut på att vissa företeelser i trafikmiljön inventeras på plats, 
och får ett betyg mellan 1 och 10. Sedan viktas de olika parametrar med 
en viktningsfaktor mellan 1 och 12, och ett medelbetyg för varje kors-
ning eller länk räknas ut. Resultaten har sammanställts i ett Excel-ark för 
att sedan presenteras på karta. 
 
OR-metoden är ett bra försök att kvantifiera verkligheten, men metodens 
viktning ger inte riktigt de betyg man skulle ha förväntat sig. Parametern 
”typ av passage” i korsning viktas bara med faktor 2 medan förekomsten 
av en refug viktas upp med 4. Korsningens komplexitet, som är ett 
mycket subjektivt mått, viktas upp med 12, vilket ger ett stort genom-
slag i totalpoängen.  
 
Övergångsstället vid grinden respektive vid skolan på Rinkabyholmsvä-
gen är exempel på punkter som fått relativt högt betyg av OR-metoden, 
men som med metoden enligt TRAST och Lugna gatan hade fått lägre 
betyg eftersom passagerna inte är hastighetssäkrade till 30 km/h. Bety-
get hade då stämt bättre överens med elevernas bedömning av platserna.  
 



41 

I ”typ av passage” ger förekomsten av ett vanligt övergångsställe utan 
trafiksignaler 10 poäng i OR-metoden, d v s full pott. Utifrån barnens 
åsikter i enkät och fokusgrupper är ett övergångsställe inte alltid så sä-
kert och tryggt. Bilarna stannar inte, de kör fort och barnen kan i värsta 
fall luras in i en falsk trygghetskänsla när övergångsställe finns.  
 
OR-metoden ger alltså en god överblick av situationen i en ort, men går 
man in och tittar på en enstaka sträcka eller korsning måste OR-
metodens betyg i dagsläget kompletteras med en subjektiv bedömning 
av säkerheten. Därför föreslås en utveckling av OR-metoden så att den 
bättre stämmer överens med gåendes och cyklisters anspråk på tillgäng-
lighet och säkerhet enligt Lugna Gatan och TRAST. 
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7. Fortsatt arbete 
 
De förslag på åtgärder som tagits fram i rapporten är avsedda för Väg-
verket och Kalmar kommun som ett underlag inför framtida planering 
av väg- och gatunätet samt vid påverkansåtgärder. Resultaten skall åter-
rapporteras till berörda parter som medverkat i arbetet, såsom personal 
och elever på Rinkabyholmsskolan. 
 
En fråga att ta tag i på Rinkabyholmsskolan, är anledningarna till att 
barn skjutsas till skolan. Föräldrarna bör tillfrågas om skjutsningen beror 
på trafiksituationen, eller på något annat. Först därefter kan man sätta in 
påverkansåtgärder för att minska skjutsandet. 
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BILAGA 1 
 
Barnens trafikrelaterade kommentarer 
ordnade efter ämne 
 
Om vägar, hastighet och sikt: 
 

• Övergångsstället vid Preem-macken är rätt så farligt att gå över, 
bilarna kör fort och man ser inte vilken hastighet de kör i. 

• Jag tycker man ska bygga tunnlar under E22 för det är mycket 
trafik om man cyklar. 

• Innan var jag lite rädd vid E22 , men när fartkameran kom gick 
det bättre. 

• Jag bor nära en skolbusshållplats och har därför ingen farlig väg 
dit. Till linjebusshållplatsen nära mig är det 2 km. Då cyklar jag 
oftast över E22 vid Dunö. Det vore bra med en tunnel. 

• Jag får gå längs E22 (ca 300 m) på ”fel” sidan av vägen. Är väl-
digt osäker väg… 

• Korsningen Boxholmsvägen – cykelvägen bör gärna göras säkra-
re genom att bygga farthinder för bilarna/bussarna. 

• Bra gjort med nya asfalteringen med cykelbanan mellan Rinka-
byholm och Tegelviken! 

• Tack för vår fina nya cykelväg! Rinkan är lugn och bra plats att 
växa upp i trafiken. 

• Asfaltera hela cykelvägen till stan. 
• Vår cykelbana är guppig. 
• Det kör mycket bussar på min väg. 
• För dåliga vägar. 
• Det borde finnas mer väghinder och övergångsställe. Jag blir 

rädd annars. 
 

 
Om bussar:  

 
• Skulle vara bättra om skolbussarna skulle kunna komma vid 

15:10 istället för 15:30! De som slutar vid 15:20 kan få en extra 
buss. Annars är allt bra. 

 
 
Övrigt: 

• Jag tycker lastbilar är så stora. 
 


