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Förord 
 
 
Trivector fick under sommaren 2004 uppdraget att undersöka barnens till-
gänglighet till skola och fritidsaktiviteter i Ljungbyholm. Genom en en-
kätundersökning till barn på Ljungbyskolan studerades barnens skolvägar 
och vägar till fritidsaktiviteter, samt  resvanor och upplevd trygghet. Ut-
ifrån enkätsvaren inventerades barnens resvägar med avseende på trafik-
säkerhet. Inventeringen gav underlag till åtgärdsförslag för vägnätet i 
Ljungbyholm. 
 
Arbetet med insamling av data, enkätundersökning och analys har utförts 
av civ. ing. Karin Neergaard, civ. ing. Emma Morin, civ. ing. Linnea Vik-
lund samt Anja Quester. Projektledare har varit Karin Neergaard. Upp-
dragsansvarig har varit tekn. dr Leif Linderholm. Samtliga arbetar på Tri-
vector Traffic AB. 
 
Kontaktpersoner från Vägverket har varit Maria Hellqvist och Håkan 
Tornberg, VSÖ. På Ljungbyskolan har Peter Andersson varit kontaktper-
son.  
 
 
Lund december 2004 
 
Trivector Traffic AB 
 
 





 

Sammanfattning 
 
 
Syftet med denna studie är att utifrån Mönsteråsmodellen studera barns 
tillgänglighet till skola och fritidsaktiviteter i Ljungbyholm samt att ge 
förslag på förbättringsåtgäder enligt fyrstegsprincipen.  
 
Genom en enkät- och skolvägsundersökning till skolbarnen på Ljungby-
skolan, 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. Undersök-
ningen gjordes bland barn i årskurs tre, sex och nio vid Ljungbyskolan.  
 
Enkäten visar att barnen som bor inne i Ljungbyholm i stor utsträckning 
(87 %) går eller cyklar till skolan. Det är främst treorna som blir skjutsade 
i bil till skolan, bilandelen uppgår till 24 % av treorna. Sjätteklassarna är 
de flitigaste cyklisterna, 37 % av sexorna cyklar till skolan. Bland nionde-
klassarna finns en liten andel som kör moped till skolan, men det vanligas-
te bland niorna är att åka buss.  
 
I enkäten uppger mellan 28 och 47 % av barnen att de vid gång- och cy-
kelresor ibland eller ofta är rädda eller känner sig otrygga i trafiken. Detta 
bekräftas även av diskussionerna med barnen. Utifrån enkät och diskus-
sioner med eleverna har Mörevägen och Harbyvägen kunnat urskiljas som 
särskilt farliga vägar. Möjligheterna att korsa dessa vägar på ett säkert sätt 
är små, och detta uppfattar barnen som farligt. Analysen enligt OR-
metoden (trafiksäkerhet) resulterade också i att dessa vägar fick betygen 
mindre god till låg kvalitet.  
 
Mörevägen, som idag fungerar som genomfartsväg, föreslås omklassifice-
ras till huvudgata. Hastigheten säkras till 30 km/h (med hjälp av fysiska 
åtgärder) vid Ljungbyholms centrum samt söder om ån, och säkra passa-
ger byggs på platser där barn kan vilja korsa vägen. Längs Mörevägen i de 
centrala delarna av samhället anläggs en GC-bana. Framför skolan på 
Harbyvägen uppfattar många barn att bilarna kör för fort och inte stannar 
för gående. Här byggs en upphöjd korsning med övergångsställen. 
 
Vid Sandgatans anslutning till Harbyvägen föreslås en 30-säkrad passage, 
och att den farliga metallfållan byts ut. Den befintliga 30-zonen på Tunn-
bindarevägen förlängs norrut och där GC-banan korsar föreslås ett gupp. 
 
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 till viktiga aktiviteter i femton olika orter inom regi-
onen. Fokus ska läggas på barns tillgänglighet till skolan och till fritids-
aktiviteter. 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 Ljungbyholm samt att ge 
förslag på förbättringsåtgäder enligt fyrstegsprincipen. 
 
 

1.3 Omfattning och avgränsning 

I denna studie är det orten Ljungbyholm 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: 

o Årskurs 3 
o Årskurs 6 
o Årskurs 9 

 
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 rita på kartor, och att  en 
undersökning bland ännu yngre barn skulle vara för svår att genomföra. 
 
Denna rapport avser endast Ljungbyholms 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 med 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 inrik tningdokument 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. 
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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  
 
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 att människors hälsa, samt djur, växter och kulturvärden inte ska-
das. 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 omöjligt 
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 

                                                 
1 Vägverket, Nationell plan för vägtransportsystemet 1998-2007 
2 Nationalencyklopedin, Bra Böcker 
3 TRAST- Trafik för en attraktiv stad. Planeringsråd utgivna av Vägverket, Kommu n-

förbundet, Boverket och Banverket. 
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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. 
 
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 Ljungbyholm 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 Ljungbyholm 
 
Ljungbyholm ligger strax söder om Kalmar, längs väg E22 mellan Kal-
mar och Karlskrona. Orten har rötter från tidig medeltid, blev stations-
samhälle 1899 och har idag drygt 1500 invånare.  Järnvägen är nedlagd 
och den gamla banvallen återfinns idag som cykelväg i den nordöstra 
delen av samhället. 
 
I Ljungbyholm finns ett bibliotek, kommundelskontor, apotek, vårdcen-
tral, folktandvård, restaurang och livsmedelsbutik med postservice samt 
fyra enheter för äldre- och handikappomsorg. Eftersom avståndet till 
Kalmar bara är ca 15 km, är utpendlingen från Ljungbyholm stor. I sam-
hället finns ett industriområde som sysselsätter många. 
 
Ungefär mitt i samhället ligger Ljungbyskolan, med undervisning för 
årskurs 0 till årskurs 9. Ljungbyskolan har knappt 500 elever fördelade 
på 22 klasser. Skolans geografiska upptagningsområde är stort, och ca 
70 % av eleverna, främst högstadieelever, åker skolskjuts till Ljung-
byskolan. 
 
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 skolskjutshållpla t-
ser samt påverkat upphandlingen av nya skolskjutsar.  
 
Genom Ljungbyholm löper Mörevägen, d v s gamla E22:an. Nu har 
E22:an dragits utanför orten, så trafiken på Mörevägen har minskat men 
fortfarande har vägen en årsmedeldygnstrafik på ca 2600 fordon. Genom 
Ljungbyholm kör en hel del smittrafik som kommer söderifrån och är på 
väg till riksväg 25. Genom att köra in på Mörevägen och genom Ljung-
byholm sparar man ett par kilometer, något som förstås leder till ökad 
trafik genom samhället. Mörevägen är en statlig väg där Vägverket är 
väghållare. Övriga vägar som tas upp i denna rapport är kommunala 
vägar, där kommunen är väghållare. 
 
Mörevägen utgör en barriär i Ljungbyholm. Många barn och ungdomar 
bor på östra sidan om vägen, medan all samhällsservice ligger på västra 
sidan om vägen. Mörevägen har dessutom en utformning som inbjuder 
till höga hastigheter, även om hastighetsbegränsningen är 50 km/h. 
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Figur 2.1 Karta över Ljungbyholm. 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 Ljungbyskolan. Åtta klasser på Ljungbyskolan ingick i un-
dersökningen: 

o 2 st treor (samtliga treor på Ljungbyskolan) 
o 2 st sexor (samtliga sexor på Ljungbyskolan) 
o 4 st nior (samtliga nior på Ljungbyskolan) 

 
Undersökningen bestod av tre delar: 
 

o Del 1- Enkät om färdmedelsval: En enkät om barnens väg till 
skola och fritidsaktiviteter. Barnen fick frågor om vilket färdme-
del de använde och hur trygga/otrygga de kände sig.  

 
o Del 2- En karta över skolvägen. Barnen fick en karta över 

Ljungbyholm 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 eller 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. 

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

skolvägarna 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 fr itidsaktivitet. 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 gällde inte denna del de barn som åkte 
buss eller blev skjutsade med bil till aktiviteten. 

 
Högstadieeleverna från Ljungbyholm kommer från många olika samhä l-
len och byar utanför Ljungbyholm. Eftersom studien riktar sig till elever 
som går och cyklar i Ljungbyholm kunde inte alla elever från årskurs 
nio delta och fylla i kartorna med sin skolväg och sina fritidsresor.  
 
Enkäterna delades ut under lektionstid av personal från Trivector, och 
eleverna fyllde självständigt i svaren och sina vägar. Minst två vuxna 
fanns till hands i varje klass för att hjälpa barnen. 
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3.2 Kartläggning av primära stråk 
Utifrån barnens ifyllda kartor lades barnens skolvägar och vägar till fr i-
tidsaktiviteter in i GIS (ett geografiskt informationssystem). På så vis 
erhölls flöden av barn längs olika vägar på 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 
tre s.k. fokusgrupper. Fyra elever från varje studerad årskurs (åk 3, 6 och 
9) valdes ut för att delta i grupperna. Under en promenad längs de utva l-
da stråken, pratade grupperna om trafiken och farorna. Utan att bli allt-
för 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 för sträck-
an/korsningen utifrån följande skala: 
 

o Grönt God kvalitet 
o Gröngult 
o Gult Mindre god kvalitet 
o Gulrött 
o 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 174 barn svarade på enkäten. I årskurs tre var svarsfrekvensen 
93 % (37 av 40 barn svarade), i årskurs sex var svarsfrekvensen 93 % 
(41 av 44 barn svarade) och bland niorna svarade 96 av 110, vilket ger 
en svarsfrekvens på 87 %. Sammantaget blir svarsfrekvensen 90 %. 
Bokstaven N i figurtexterna i detta kapitel avser antalet barn som har 
besvarat den aktue lla frågan.  
 
Totalt sett var 51 % flickor och 49 % pojkar (se figur nedan). I årskurs 
sex är andelen pojkar förhållandevis stor, detta beror på att könsfördel-
ningen i just denna årskull av barn inte är jämn. 
 

 
Figur 4.1 Könsfördelningen mellan barnen. Nåk 3=37, Nåk 6=41, Nåk 9=96 

 
I årskurs tre och sex bor majoriteten av barnen i tätorten. Bland eleverna 
i årskurs nio är det närmare 80 % som bor utanför Ljungbyholm. 
 

 
Figur 4.2 Boende bland barnen. Nåk 3=38, Nåk 6=43, Nåk 9=98 
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Färdmedel till och från skolan 
Totalt sett är det hälften av alla elever som åker buss till skolan. Av des-
sa är de flesta niondeklassare. Bland niorna är det bara drygt en femtedel 
som går eller cyklar till och från skolan. Bland eleverna i sjätte klass är 
andelen som går eller cyklar 64 %, och bilskjutsandelen endast 6 %. Hos 
tredjeklassarna är det knappt en fjärdedel av eleverna som får skjuts till 
skolan, och 42 % som går eller cyklar. 
 
Frågorna som ställdes löd ”Hur tog du dig till skolan idag” och ”Hur ska 
du att ta dig hem från skolan idag”. 
 

 
 
Figur 4.3 Barnens färdmedel vid resa till och från skolan. Nåk 3=36+38, 

Nåk 6=43+43, Nåk 9=98+98 
 
Mellan tredje och sjätte klass förändras resvanorna såtillvida att en stor 
del av bilresorna ersätts med cykelresor. Detta kan tyda på att eleverna i 
tredje klass inte anses vara tillräckligt trafikmogna för att cykla på egen 
hand till skolan. Kanske det också finns yngre barn i familjen som ändå 
ska skjutsas med bil. När barnen når mellanstadiet ökar andelen barn 
som cyklar, samtidigt som andelen som åker bil minskar. Detta kan bero 
på att en del föräldrarna anser att barnen först vid tolv års ålder är till-
räckligt trafikmogna för att cykla på egen hand. 
 
Figur 4.4 visar fördelningen av färdmedel till och från skolan, beroende 
på bostadsort. Av de elever som bor inne i Ljungbyholm, är det 50 % 
som går till skolan och 34 % som cyklar. Bland eleverna som bor utan-
för samhället åker 81 % buss till skolan. Ett litet antal elever ur nian åker 
moped till skolan. I båda grupperna är det ca 10 % som får skjuts i bil.  
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Figur 4.4 Barnens resor till skolan fördelat på bostadsort. Ninne i Ljung-

byholm=71+69, Nutanför Ljungbyholm =108+108 

 
 
Färdmedel till och från fritidsaktiviteter 
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 måndag kväll, eftersom 
skolbesöket skedde en tisdag. Frågorna löd ”Hur tog du dig till/från din 
fritidsaktivitet igår?” 
 

 
Figur 4.5  Barnens färdmedel vid resa till och från fritidsaktiviteter. 
Nåk 3=20+20, Nåk 6=22+22, Nåk 9=51+52 
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Totalt sett är andelen som får skjuts i bil till fritidsaktiviteten drygt 
30 %. Andelen är högst bland tredje- och sjätteklassare, medan nionde-
klassarna tycks välja moped eller buss i högre utsträckning. 
 
Trygghet vid gång- och cykelresor 
I enkäten tillfrågades eleverna om hur trygg och säker de upplever skol-
vägen när de går eller cyklar. Ett fåtal elever i tredjeklass uppger att de 
ofta är rädda när de går eller cyklar till skolan. Även bland niondeklas-
sarna finns det elever som ofta är rädda, men det finns anledning att tro 
att dessa elever inte svarat seriöst på denna fråga, eftersom deras kom-
mentarer är osakliga och verkar vara skrivna på skämt. Samtliga svar 
finns dock med i diagram Figur 4.6 nedan. 
 

 
Figur 4.6 Trygghet vid gång- och cykelresor 

 
Det är en relativt stor andel av eleverna som svarat att de ibland känner 
rädsla eller otrygghet när de går eller cyklar längs sin skolväg. Bland 
sjätteklassarna är andelen otrygga över 40 %. 
 
Ett annat mått på trygghet fås av hur många barn som går eller cyklar 
själva. Enligt enkäten är det 84 % av de barn som bor inne i Ljungby-
holm 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. Bland 
niondeklassarna finns enstaka elever som angett att de ofta är rädda och 
känner sig otrygga, men troligen handlar detta om elever som inte be-
svarat frågan på allvar. Dessa svar finns dock med i diagrammet i Figur  
4.7 nedan. Ingen av tredje- eller sjätteklassarna är ofta rädd. 
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Figur 4.7 Trygghet vid bil- och bussresa 
 
Andelen som ibland är rädda uppgår till knappt 10 % bland tredje- och 
sjätteklassarna och drygt 20 % hos niorna. Även bland de niondeklassare 
som uppgett att de ibland är rädda är det svårt att veta hur många som 
verkligen menar allvar, med tanke på vissa av de kommentarer som av-
givits.  
 
Övriga kommentarer till enkäten 
I slutet på enkäten fanns en möjlighet att skriva en kommentar om trafi-
ken i Ljungbyholm, något som knappt fyrtio barn har gjort. Kommenta-
rerna finns samlade i bilaga 1. Många kommentarer handlar om bilarnas 
hastighet, om specifika platser med skymd sikt samt om busstrafiken. 
Många nior har skrivit om fullsatta bussar, bussar i dåligt skick samt för 
få avgångar. 
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4.2 Primära stråk och farliga platser 
Som beskrivits i avsnitt 3 identifierades de primära stråken, d v s de 
stråk som många barn använder, samt de platser som barnen upplever 
som farliga, utifrån barnens ifyllda kartor. I detta avsnitt redovisas resul-
taten i två kartor, en för skolvägar och en för resor till fritidsaktiviteter. 
 
Skolvägar 
I Figur 4.8 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. 
 
De mest använda stråken är Harbyvägen, Mörevägen, Fruskogsvägen 
och Backsippvägen (se även ortskarta i Figur 2.1). Vad gäller farliga 
sträckor och korsningar är barnen mycket eniga, Mörevägen och Harby-
vägen uppfattas som farliga sträckor, och korsningen framför skolan 
markeras av många barn som otrygg och svår att komma över. 
 
Även där GC-vägen korsar Tunnbindarevägen strax norr om Perrongvä-
gen anser vissa barn att bilar inte stannar vid övergångsstället. Längs 
elljusspåret och på cykelvägen över ån uppfattar några barn det som 
mörkt 
 



15 

 
Figur 4.8 Barnens skolväg: Trafikering och faror 
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Fritidsresor 
I Figur 4.9 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 platser som barnen pekat ut som farliga 
markeras som punkter.  
 
Det är främst Mörevägen och Harbyvägen som används vid resor till och 
från fritidsaktiviteter. Troligen har en del barn (felaktigt) även ritat in 
resor de gör med bil, vilket gör att belastningen på Mörevägen i verklig-
heten är mindre än vad som indikeras i kartan. Ett viktigt stråk för fr i-
tidsresor är GC-vägen mellan Näckrosvägen och elljusspåret i samhä l-
lets östra del. Många barn rör sig också runt skolan och längs Tunnbin-
darevägen, där en del viktiga målpunkter för samhällsservice är belägna. 
 
Faror i vägnätet enligt barnen är främst bilar som kör för fort. Även mo-
peder som kör för fort och bilar som inte stannar vid övergångsställen 
upplevs av barnen som problem. De flesta markerade farorna förekom-
mer på Harbyvägen och Mörevägen. 
 



17 

 
Figur 4.9 Barnens fritidsresor: Trafikering och faror 
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4.3 Analys av stråk 
 
Resultatet från inventeringen med hjälp av OR-metoden redovisas i 
Figur 4.10. I bedömningen av vilka vägar som skulle inventeras togs 
hänsyn till dels var barnen hade markerat faror och dels vilka vägar som 
var mest trafikerade enligt barnens kartor (d v s mer än 10 barn hade 
markerat stråket antingen vid skolresor eller vid fritidsresor).  

 
I Ljungbyholm förekommer allt från stråk av god kvalitet till stråk av 
låg kvalitet. De röda ringarna visar på platser av särskilt intresse. Pla t-
serna beskrivs med egna avsnitt senare i detta kapitel.  
 
Ring 1, Mörevägen 
Ring 2, Harbyvägen 
Ring 3, Backsippvägen – Klintvägen bakom skolan 
Ring 4, Övergångsställe över Mörevägen 
Ring 5, Farlig överfart över Mörevägen vid Rosgatan 
Ring 6, Korsningen Harbyvägen – Sandgatan 
Ring 7, Korsningen Harbyvägen – Fruskogsvägen framför skolan 
Ring 8, GC-vägen mot fotbollsplanen 
Ring 9, Farlig överfart över Mörevägen vid Kornvägen 
Ring 10, Övergångsställe över Tunnbindarevägen 
 
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 4.10 används som underlag för åtgärdsförslag. I analysen 
och åtgärdsförslagen ingår dessutom anmärkningar från fokusgruppen, 
lärarna och föräldrarna. Eftersom OR-metoden inte täcker in alla aspek-
ter på barns tillgänglighet och trygghet, stämmer betyget i kartan inte 
alltid överens med barnens och inventeringspersonalens uppfattning om 
en enskild sträcka. Dock ger inventeringen en översiktlig bild av till-
ståndet på orten. 
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Figur 4.10 Trafiksäkerhetens kvalitetsnivå enligt OR-metoden 
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Exempel på sträckor med god kvalitet 
Ett exempel på ett stråk som får högt betyg enligt OR-metoden är gång- 
och cykelbanan längs Harbyvägen mellan Mörevägen och skolan. Strå-
ket visas i Figur 4.11, där det ligger till vänster om vägen, avskilt med 
en bred gräsremsa. I enkätundersökningen finns ett antal markeringar 
om att mopeder kör för fort, och det gäller förmodligen främst på GC-
banan. I övrigt känns vägen trygg, tycker barnen. 
 

 
Figur 4.11 Gång- och cykelväg längs Harbyvägen (till vänster i bild), 

separerad från fordonstrafik med en bred remsa. 

 
 
En hel del åtgärder har vidtagits för att minska hastigheterna i Ljungby-
holm. Längs Tunnbindarevägen har både avsmalningar (se Figur 4.12) 
och gupp (se Figur 4.13) anlagts för att förmå fordonen att respektera 
den 30-zon som råder. Längs Tunnbindarevägen rör sig också en hel del 
barn, men eftersom hastigheten hålls nere upplever barnen inte vägen 
som särskilt farlig. Nästan inga faror har markerats i enkätundersök-
ningen, men något barn anmärker på att det saknas gång- och cykelbana 
längs hela Tunnbindarevägen. Tack vare de hastighetsdämpande åtgär-
derna får Tunnbindarevägen mindre god till god kvalitet enligt OR-
metoden, vilket stämmer bra med verkligheten. 
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Figur 4.12 Avsmalningar på Tunnbindarevägen 

 
Vid sidan om guppet i Figur 4.13 syns en möjlighet för cyklister att pas-
sera utan att behöva åka över guppet. Här åker även en hel del mopedis-
ter, som inte behöver ta ner farten längs raksträckan. Detta påpekas av 
flera barn i fokusgruppen.  
 

 
Figur 4.13 Gupp på Tunnbindarevägen 

 
Längre upp på vägen, vid infarten till bostadsområdet som syns till hö-
ger i bild, sitter denna skylt (i Figur 4.14) som också vittnar om problem 
med mopedåkning i centrum.  
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Figur 4.14 Mopedåkning förbjuden. Skylt utanför ett bostadsområde i 

centrala Ljungbyholm 

 
Cykelvägen i Figur 4.15 löper rakt genom ett villaområde, från Beronius 
väg i söder till Prebendevägen i norr. Denna väg är uppskattad av dem 
som har ärende till någon av gatorna, medan de flesta som bara passerar 
igenom väljer att hellre använda Kaplansvägen som är något genare. 
Kaplansvägen är en bred lokalgata som är sparsamt trafikerad, och den 
känns trygg, tycker barnen. I enkätundersökningen framkommer inga 
faror förutom att ett par barn markerat att mopeder kör för fort i detta 
område. 
 

 
Figur 4.15 Cykelväg från Beronius väg till Prebendevägen 

 
Ring 1, Mörevägen 
Lägsta betyget enligt OR-metoden får sträckan längs Mörevägen från 
ICA Stinsen och vidare norrut (ring 1 på kartan i Figur 4.10). Här är det 
många barn som rör sig, flera barn medger i fokusgruppen att de ibland 
genar längs Mörevägen hellre än att söka sig till gång- och cykelvägen 
som ligger öster om ICA och busshållplatsen.  
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Längs sträckan håller fordonen hög hastighet och det saknas helt trottoar 
eller cykelbana. Många barn har i enkätundersökningen markerat att 
bilarna kör för fort. I fokusgruppen framkom att barnen inte gärna går på 
den asfalterade ytan utan hellre håller sig i dikesrenen eftersom det 
känns tryggare.  
 

 
Figur 4.16 Mörevägen norr om centrum, med en smal vägren som an-

vänds som cykelfält 

 
Figur 4.16 visar en del av Mörevägen norr om centrum, där det före-
kommer en del gång- och cykeltrafik på den smala vägrenen. Det saknas 
anvisade möjligheter att korsa Mörevägen norr om centrum, eftersom 
det enda övergångsstället finns utanför ICA.  
 
Ring 2, Harbyvägen 
Många barn rör sig längs Harbyvägen (ring 2 på kartan i Figur 4.10). I 
centrala delen av Ljungbyholm finns en gång- och cykelväg längs Har-
byvägen, vilken nyttjas flitigt av barnen. Cykelvägen upphör vid Näck-
rosvägens anslutning, och därefter övergår Harbyvägen till att vara en 
50-väg med mycket smal vägren där barn och ungdomar rör sig mitt i 
trafiken. Trots de GC-vägar som finns öster och väster om Harbyvägen, 
väljer ändå en del att ta denna väg, för att slippa ta en omväg t ex till 
skolan. Många som kommer norrifrån på Harbyvägen väljer dock att 
svänga in på Åkergatan (som syns i bildens högerkant) för att komma 
undan trafiken.  I enkätundersökningen finns många markeringar om att 
bilar kör för fort längs denna del av Harbyvägen. 
 



24 

 
Figur 4.17 Harbyvägen söder om Prebendevägen, med obefintlig väg-

ren och en hel del gång- och cykeltrafik 

 
 
Ring 3, Backsippvägen – Klintvägen bakom 
skolan 
En stor ström av barn passerar varje dag Backsippvägen på väg in till 
skolan (ring 3 på kartan i Figur 4.10). Här finns en smal trottoar som 
barnen kan använda, men den komplexa trafiksituationen med många 
backande fordon och utfarter från parkeringar, gör att det ändå kan upp-
stå farliga situationer. Barnen har dock inte markerat några faror här, 
vilket tyder på att de uppfattar denna vägsträcka som relativt trygg. 
 

 
Figur 4.18 Backsippvägen bakom skolan med en komplex trafiksituation 

och många barn i rörelse 
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I korsningen mellan Backsippvägen och Klintvägen (ring 3 på kartan i 
Figur 4.10) rör sig många barn dagligen. Vägarna är breda och saknar 
övergångsställen. Trottoarer saknas på flera länkar.  
 

 
Figur 4.19 Stor och oöverskådlig korsning mellan Backsippvägen och 

Klintvägen. Övergångsställe finns endast på en länk. 

 
Här har flera barn markerat faror, till exempel att bilarna kör för fort, att 
det är svårt att korsa vägen på grund av trafiken och att bilar inte stannar 
för fotgängare. Särskilt vid skolans start och slut är här mycket trafik, 
enligt barnen i fokusgruppen. 
 
 
Ring 4, Övergångsställe över Mörevägen 
En uppmärksammad korsning i Ljungbyholmsundersökningen är över-
gångsstället över Mörevägen vid ICA (ring 4 på kartan i Figur 4.10). 
Mörevägen är extra bred här, beroende på att det är två körfält i den ena 
körriktningen. Hastigheten är begränsad till 50 km/h, men vägen inbju-
der till en högre hastighet genom sin utformning och funktion som 
genomfartsväg. Många barn uppger i enkätundersökningen att bilarna 
kör för fort och flera menar att bilarna inte stannar vid övergångsstället. 
Det förekommer en del tung trafik, främst i form av bussar i linjetrafik 
men också en del lastbilar. 
 
Korsningen har fått gulrött, d v s mellan mindre god och låg kvalitet 
enligt OR-metoden, och sträckan söder om korsningen har fått betyget 
röd, d v s låg kvalitet. Dessa betyg stämmer väl överens med hur verk-
ligheten ser ut. Eftersom denna överfart är den enda möjligheten att kor-
sa Mörevägen på ett någorlunda säkert sätt, har de barn som bor på östra 
sidan om Mörevägen en dålig tillgänglighet. 
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Figur 4.20 Övergångsstället över Mörevägen vid ICA 

 
Barnen i fokusgruppen upplever att bilarna inte stannar för den som vill 
gå över, och att det känns otryggt att gå över vägen. Många barn tillåts 
inte gå över vägen ensamma, andra har utarbetat en strategi för att ta sig 
över. Strategin går ut på att stanna och vänta mitt i vägen där det finns 
en yta där fotgängaren är ”skyddad” från fordonstrafik. Ytan visas i 
Figur 4.21. Refug saknas dock, och endast målningen på vägytan gör att 
ytan känns skyddad. 
 

 
Figur 4.21 Detalj av överfarten med den obefintliga refugen i mitten 

 
 
Ring 5, Farlig överfart över Mörevägen vid 
Rosgatan 
Längre söderut längs Mörevägen ligger fyra mindre vägar med bostads-
hus, Rosgatan, Rågvägen, Vetevägen samt Kornvägen. För att komma 
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till dessa vägar tar man cykelvägen över ån, och tar sig sedan över Mö-
revägen utan möjlighet till en säker passage. I enkätundersökningen me-
nar många barn att bilarna kör för fort, och några tycker det är svårt att 
ta sig över vägen.  
 
I Figur 4.22 visas hur överfarten mot Rosgatan ser ut, och placeringen 
visas med ring 5 på kartan i Figur 4.10. GC-vägen mynnar mot Mörevä-
gen, där hastigheten är begränsad till 50 km/h.  
 

 
Figur 4.22 Mörevägen söder om ån. Trots att cykelvägen mynnar ut på 

Mörevägen, saknas säker överfart till Rosgatan på andra si-
dan 

 
Barnen som bor på östra sidan om Mörevägen har att välja på att korsa 
Mörevägen här för att komma in på GC-vägen, eller att följa Mörevä-
gens östra sida över ån, och korsa inne i Ljungbyholms centrum. Inget 
av alternativen är tillfyllest. Det finns ingen säker passagen för boende 
på östra sidan av Mörevägen, eftersom det enda övergångsstället (vid 
ICA) anses hålla dålig standard, och dessutom innebär en lång omväg 
för den som ska till skolan. 
 
 
Ring 6, Korsningen Harbyvägen – Sandgatan 
En väg som nyttjas av många barn är Sandgatan. Den är lågtrafikerad 
eftersom den är en återvändsgata, och den leder rakt mot Ljungbyholms 
centrum med ICA, kiosk, vårdcentral och busstation, vilket gör den till 
en genare väg än Harbyvägen för den som kommer norrifrån. Där Sand-
gatan ansluter mot Harbyvägen har ett system av metallbommar satts 
upp dels för att hindra biltrafik, dels för att undvika att cyklister och 
mopedister kör rakt ut på Harbyvägen (ring 6 på kartan i Figur 4.10). 
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Korsningen har märkts ut av flera barn som svår att ta sig över, över-
gångsställe saknas, och barnen tycker även här att bilarna kör för fort.  
 

 
Figur 4.23 Sandgatans anslutning mot Harbyvägen. Ett system av me-

tallbommar ska hindra bilister från att köra in och cyklister 
från att köra ut. 

 
Det är trångt för cyklar att ta sig igenom bommarna, och därför har det 
bildats en smitväg som syns till höger i Figur 4.24 nedan. Numera an-
vänds smitvägen av de flesta barn, och för att komma upp ur gropen 
måste man ta extra fart innan man kör ner. Detta innebär att barnen 
kommer ut på Harbyvägen med hög fart och utan utrymme att stanna 
och se sig för. Harbyvägen saknar här GC-bana eller trottoar, så barnen 
kommer rakt ut i trafiken. Uppmärksamheten tas dessutom från den far-
liga trafiken till utmaningen att kunna passera diket utan att stanna. 
 

 
Figur 4.24 Sandgatans anslutning mot Harbyvägen. En välanvänd 

smitväg har bildats till höger om bommarna. 
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Ring 7, Korsningen Harbyvägen – 
Fruskogsvägen framför skolan 
Framför skolan har hastigheten på Harbyvägen begränsats till 30 km/h. 
Två övergångsställen leder barn från Fruskogsvägen över till skolområ-
det, se Figur 4.25. Korsningen placering visas med ring 7 på kartan i 
Figur 4.10. Här är det ganska lätt att ta sig över, säger barnen i fokus-
gruppen, eftersom de flesta som kör här på morgon och eftermiddag är 
föräldrar som hämtar och lämnar sina egna barn, och föräldrar vet att 
man ska stanna för barn som vill gå över vägen.  
 

 
Figur 4.25 Övergångsställen över Harbyvägen vid skolan. 

 
I enkätundersökningen har ett stort antal barn dock markerat att det är 
svårt att ta sig över eftersom bilarna inte stannar, samt att både bilar och 
mopeder kör för fort. Det här är den korsning som fått flest kommentarer 
och markeringar i enkätundersökningen, och korsningen ingår också i ett 
av de mest högtrafikerade stråken i undersökningen (se Figur 4.8). 
 
 
Ring 8, GC-vägen mot fotbollsplanen 
I Ljungbyholm finns ett delvis väl utbyggt system av gång- och cykel-
vägar som nyttjas flitigt av barnen. En populär cykelväg är till exempel 
den som leder från Näckrosvägen mot fotbollsplanen och elljusspåret 
(ring 8 på kartan i Figur 4.10). Här är det halt och geggigt av lera och 
löv. På vintern upplever vissa barn att det är dåligt belyst och svårt att se 
dem man möter. Barnen i fokusgrupperna berättar om gånger då de fått 
styra rakt ut i skogen på grund av mötande cyklister utan cykellysen. I 
enkätundersökningen tycker flera barn att det är svårt att se och svårt att 
överblicka situationen längs detta vägavsnitt. Eftersom vägen går rakt 
genom ett skogsparti skyms sikten av träd och annan vegetation. 
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Figur 4.26 GC-väg från Näckrosvägen mot fotbollsplanen 

 
 
Ring 9, Farlig överfart över Mörevägen vid 
Kornvägen 
Barn som bor söder om Ljungbyholm har ibland behov av att cykla in 
till Ljungbyholm för skola eller fritidsaktiviteter. De cyklar då i många 
fall längs Mörevägen, och vid Kornvägen ska de ta sig över Mörevägen 
för att komma in på cykelvägen (ring 9 på kartan i Figur 4.10). Cykel-
skylten i Figur 4.27 visar var cykelvägen börjar, men för den som kom-
mer cyklande på höger sida av vägen finns inget säkert sätt att ta sig 
över. Bilarnas hastighet har precis sänkts från 70 km/h till 50 km/h, men 
i enkätundersökningen tycker många barn att bilarna kör för fort. 
 

 
Figur 4.27 Cykelvägens anslutning till Mörevägen 
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Ring 10, Övergångsställe över 
Tunnbindarevägen 
Flera barn har också kommenterat övergångsstället över Tunnbindare-
vägen norr om Perrongvägen (visas i ring 10 på kartan i Figur 4.10). Där 
upplever barnen på väg till och från skolan att bilarna inte stannar trots 
övergångsstället. Enligt OR-metoden får denna korsning gulgrön färg, 
d v s betygssteget under god kvalitet.  
 

 
Figur 4.28 Övergångsställe över Tunnbindarevägen norr om Perrong-

vägen  
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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 Ljungby-
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 vä ljer 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 fr itidsaktiviteter. 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. 
 
I Ljungbyholm är det 10 % av eleverna som får skjuts till och från sko-
lan. Bland tredjeklassarna är det hela 24 % som blir skjutsade, medan 
endast 6 % av sexorna och 7 % av niorna bir skjutsade. Detta kan ha 
flera orsaker, dels att nioåringarna av föräldrarna inte anses tillräckligt 
trafikmogna för att gå eller cykla själva till skolan, dels att föräldrarna 
ändå har ärende till Ljungbyskolan (t ex ett yngre syskon) eller använder 
bilen för att ta sig till arbetet. Ett förslag på åtgärd är att undersöka var-
för föräldrarna skjutsar barnen i bil till skolan. Först när anledningarna 
till skjutsning är kända kan man påverka beteendet med hjälp av riktad 
information. 
 
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. 
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5.2 Steg 2- Åtgärder som ger 
effektivare utnyttjande av det 
befintliga vägnätet 

Enligt resultatet från de kartor som eleverna fyllt i, sker stora delar av 
transportarbetet på vägar som har låg trafiksäkerhetsmässig standard. En 
åtgärd för att bättre utnyttja det befintliga vägnätet skulle kunna vara att 
förmå eleverna att välja vägar som är mindre gena, men säkrare, för att 
ta sig fram.  
 
Exempel från Ljungbyholm är Harbyvägen norr om skolan, som är en 
gen och direkt väg att nå skolan från samhällets nordvästra delar. På 
Harbyvägen förekommer en del barn, trots att det finns parallella vägar 
att välja. Även de barn som färdas längs Mörevägen kan visas på alter-
nativa vägar. Informationsinsatser i skola och fritidsverksamhet om vil-
ka vägar som är bäst att välja, samt skyltning i gatumiljön för att upplysa 
om var gång- och cykelvägar finns, kan förmå eleverna att välja bättre 
vägar. Dock kan det visa sig svårt att övertyga unga cyklister om för-
träffligheten i att välja en omväg, när det finns en genare, om än mer 
högtrafikerad väg att ta. 
 
 

5.3 Steg 3- Vägförbättringsåtgärder 

Tunnbindarevägen 
Ett gott exempel från Ljungbyholm är åtgärderna längs södra delen av 
Tunnbindarevägen. Gupp och avsmalningar har lett till lägre hastigheter 
och en trygghetskänsla hos barnen, vilket framkommer i fokusgrupper 
och i enkätkommentarer. Detta visar att det är relativt lätt att åstadkom-
ma stora förbättringar i trafikmiljön. 
 

 
Figur 5.1 Exempel på gupp som fungerar som ”port” till 30-zon. 

Foto: Karin Neergaard. 
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Dock upplever vissa elever att bilister inte stannar vid övergångsstället 
norr om Perrongvägen. Förslaget är att 30-zonen förlängs en bit längs 
Tunnbindarevägen. På detta sätt kan övergångsstället förses med gupp 
eller avsmalning, och utgöra en ”port” in mot samhällets centrum.  
 
Harbyvägen 
Harbyvägen är den väg i undersökningen som flest barn har ansett va ra 
farlig. Detta i kombination med många barn och hög trafikering gör att 
den behöver åtgärdas. Främst är det möjligheterna att korsa Harbyvägen 
som belyses. 
 
Övergångsstället över Harbyvägen framför skolan ligger inom 30-skyltat 
område. Övergångsställenas synbarhet har förstärkts med reflexskyltade 
stolpar, men trots detta uppfa ttar många barn att bilarna kör för fort och 
inte stannar för gående. Här föreslås ett upphöjt övergångsställe som 
omfattar hela området runt Fruskogsvägens anslutning (visas i Figur 
4.25). En upphöjning gör att fordon tvingas sakta ner och korsningen 
30-säkras. På den upphöjda delen skapas två övergångsställen som må-
las och skyltas.  
 
Korsningen mellan Sandgatan och Harbyvägen används av många barn. 
Barnen väljer att färdas längs Sandgatan på grund av dess genhet och 
låga trafikmängd, exempelvis för att komma till elljusspåret och fo t-
bollsplanen. När de når Harbyvägen finns en bomkonstruktion som mås-
te forceras, och när barnen kommit förbi bommarna befinner de sig mitt 
ute i trafiken. Här föreslås en ny smidigare bomkonstruktion med mer 
plats för cyklister, alternativt en uppsättning reflexstolpar placerade med 
ca 1 meters mellanrum, så att cyklister kan passera mellan. Korsningen 
måste i vilket fall förses med ordentlig belysning så att cyklister inte 
riskerar att cykla på hindren när det är mörkt. Bra belysning gör att bilis-
terna har en bättre chans att se fotgängare och cyklister vid korsningen, 
och att cyklisterna ser bommen i god tid och kan bromsa. 
 
Dessutom föreslås ett övergångsställe med gupp eller avsmalningar, så 
att barnen kan komma över på rätt sida (västra sidan) av Harbyvägen. 
Gång- och cykelbanan som följer Harbyvägen föreslås förlängas norrut 
och ansluta till det nya övergångsstället. För att undvika att barnen fär-
das längs Harbyvägen vidare norrut sätts skyltar upp som hänvisar till de 
befintliga gång- och cykelvägen förbi elljusspåret och vidare upp mot 
Prebendevägen. 
 
Längs GC-banan vid sidan om Harbyvägen upplever en del barn att mo-
peder kör för fort. Dessa problem kan man komma till rätta med genom 
att anlägga så kallade mopedgupp enligt holländsk modell. Ett exempel 
visas i Figur 5.2. 
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Figur 5.2 Exempel på ”mopedgupp” från Houten i Holland. Foto: 

Karin Neergaard. 

 
 
Mörevägen norr om ån 
Mörevägen är förutom Harbyvägen den väg som fått flest anmärkningar 
på farliga platser. Här är hastigheten skyltad till 50 km/h, många barn 
uppfattar att bilarna kör fort och att det är svårt att komma över på grund 
av att bilar och lastbilar inte stannar. Det förekommer en del tung trafik, 
främst i form av bussar i linjetrafik men också en del lastbilar.  
 
För hela Mörevägen krävs ett ställningstagande om vilken funktion den 
ska ha. Med tanke på vägens utformning och sträckning fungerar den 
idag som genomfartsväg. Trafiken kommer lätt in till Ljungbyholms 
centrum med livsmedelsbutik, kiosk och en del annan service, vilket 
gynnar både samhällets näringsidkare och de som kör bil. Samtidigt 
skapar vägen en barriäreffekt i samhället och skär av tillgängligheten för 
de barn som bor öster om den.  
 
Förslaget är alltså att omdefiniera vägens funktion från genomfart till 
huvudgata eller till och med uppsamlingsgata, och därmed tillåta sämre 
framkomlighet och lägre hastigheter för bilarna. Vägen 30-säkras och 
smalas av till ett körfält per riktning. Mörevägen är idag mycket bred, 
och det finns goda möjligheter att få plats med en bred gång- och cykel-
bana längs västra sidan av vägen. Om Mörevägens funktion omdefinie-
ras och fordonen tvingas sänka hastigheterna, finns det också möjlighet 
att få bukt med den smittrafik som idag förekommer genom Ljungby-
holm. 
 
I hela Ljungbyholm finns idag bara en möjlighet att ta sig över Mörevä-
gen, nämligen övergångsstället vid ICA. Om Mörevägen skalas ner från 
genomfartsled till uppsamlingsgata kan övergångsstället finnas kvar med 
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den form och placering det har idag, om avsmalningar eller upphöjning-
ar säkerställer låga hastigheter hos fordonen.  
 

 
Figur 5.3 Exempel på varningsskylt försedd med IR-detektorer i Växjö. 

© Växjö kommun. 

 
Övergångsställets skyltning kan kompletteras med blinkande skyltar 
som upplyser fordonsförare om att det finns gående på väg mot över-
gångsstället. Skylten i Figur 5.3 är försedd med detektorer som känner 
av när fotgängare är på väg mot korsningen. 
 
Mörevägen söder om ån 
För de barn som bor på Rosgatan, Rågvägen, Vetevägen och Kornvägen 
saknas helt en säker väg till skolan och Ljungbyholms centrum. Den 
gång- och cykelväg som finns på västra sidan om Mörevägen är gen och 
trevlig, men det saknas möjlighet för barnen att på ett säkert sätt ta sig 
över Mörevägen. Vid cykelvägens början (se Figur 4.27) och vid anslut-
ningen till Rosgatan (se Figur 4.22) föreslås övergångsställen som 30-
säkras med gupp eller upphöjda partier.  
 
 

5.4 Steg 4- Nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder 

Det finns inga behov av större ombyggnader i Ljungbyholm. Eftersom 
E22:an är dragen som förbifart utanför samhället, har den mesta trafiken 
inget behov av att passera Ljungbyholm. Endast de som har ärende i 
samhället behover köra in på Mörevägen, vilket ytterligare talar för att 
omklassificera Mörevägen till en huvudgata eller uppsamlingsgata, och 
genomföra hastighetsreducerande åtgärder. 
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6. Slutsatser 
 
Här sammanfattas de viktigaste resultaten och åtgärderna för Ljungby-
holms trafiksituation. I åtgärdsförslagen fokuseras på trafiksäkerhet och 
tillgänglighet, medan buller, luftföroreningar och skönhet och trevnad 
inte har legat till grund för bedömningarna.  
 
 

6.1 Resultatet 

I detta avsnitt görs en genomgång av trafiksituationen i Ljungbyholm 
idag, samt en sammanfattning av de åtgärder som föreslås för att förbätt-
ra tryggheten och trafiksäkerheten för barn och ungdomar. 
 
Problem idag 
I analysen av den nuvarande trafiksituationen i Ljungbyholm identifie-
rades följande viktiga trafiksäkerhetsproblem: 
 

o frånvaro av GC-bana längs del av Harbyvägen (ring 6), 
o ingen möjlighet att korsa Harbyvägen vid anslutning från Sand-

gatan (ring 6), 
o trafiksituationen framför skolan, där eleverna upplever att bilis-

terna kör för fort och inte respekterar övergångsställena (ring 7), 
o avsaknad av GC-bana längs hela Mörevägen, 
o dåligt utformat övergångsställe över Mörevägen vid ICA (ring 

4), 
o inga möjligheter för boende på östra sidan av Mörevägen att kor-

sa säkert (ring 5 och 9), 
o otrygg korsning över Tunnbindarevägen norr om Perrongvägens 

anslutning. 
 
Åtgärder 
För att förbättra trafiksituationen för barn, men också för andra trafikan-
ter i Ljungbyholm, föreslås följande åtgärder: 
 

o Ombyggnad av Mörevägen för att komma ifrån känslan av 
genomfartsled och istället skapa en lugn trafikmiljö som inte in-
bjuder till höga hastigheter. 

o Byggande av GC-bana längs den centrala delen av Mörevägen. 
o Byggande av 30-säkrade passager över Mörevägen, dels söder 

om ån, dels vid ICA. 
o Utökning av 30-zonen längs Tunnbindarevägen, 30-säkring av 

övergångsstället norr om Perronggatan 
o Framför skolan byggs en upphöjd korsning med två övergångs-

ställen över Harbyvägen. 
o Vid Sandgatans anslutning till Harbyvägen byts bommarna ut, 

smitvägen tas bort och ett 30-säkrat övergångsställe anläggs. 
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Av de åtgärder som föreslås ges högst prioritet till övergångsställena 
över Harbyvägen framför skolan. Här är barnflödena stora och otrygghe-
ten uttalad bland eleverna. Dessa åtgärder bör genomföras så snart som 
möjligt. 
 
Överensstämmelse med vidtagna och 
planerade åtgärder 
Vissa trafiksäkerhetsåtgärder har redan genomförts i Ljungbyholm. Ett 
exempel är de farthinder som satts upp längs Tunnbindarevägen. Arbetet 
med upphöjda övergångsställen och gupp som föreslås i rapportens kapi-
tel 5 går helt i linje med det arbete som redan påbörjats. 
 
Trafiksäkerhetsarbetet bedrivs på flera fronter i Ljungbyholm. 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. 
 
När E22:an drogs utanför Ljungbyholm, fick Mörevägen en helt ny 
funktion som genomfartsgata. Vägen har inte byggts om för att passa sin 
nya roll, utan den är fortfarande bred och rak och inbjuder till höga has-
tigheter. Rapportens förslag att ytterligare omdefiniera Mörevägen till en 
huvudgata, och förbättra framkomligheten för oskyddade trafikanter på 
bekostnad av fordonstrafiken, ger samhällets trafiksystem en ny och 
lugnare struktur. Åtgärderna på Mörevägen torde dock inte påverka tra-
fiken förbi Ljungbyholm, eftersom all genomfartstrafik ska köra på 
E22:an. 
 
 

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. 
 
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. 
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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. 
 
Det är osäkert hur frågorna om otrygghet har fungerat. Ett problem här 
var att ett fåtal elever ur nian inte har tagit undersökningen på allvar, och 
svarat att de är mycket rädda. Anledningen till att man kan misstänka att 
de inte svarat på allvar, är att de också skrivit kommentarer som inte är 
relevanta. Andelen barn och ungdomar som faktiskt går och cyklar till 
skolan idag (84 % av de som bor inne i Ljungbyholm) ger kanske en 
mer rättvisande bild av hur tryggt vägnätet uppfattas. 
 
De två kartorna som skulle fyllas i var kopierade från den lokala turis t-
kartan. 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 lärarna själva delade ut kartorna i en del 
nior, kanske inte denna instruktion blev tillräckligt tydlig. Även yngre 
barn kan förstås ha missat instruktionen. Detta kan vara en del av för-
klaringen till att Mörevägen blivit markerad av så många elever (se 
Figur 4.9).  
 
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, 
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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 fokusgrupper med 
elever från skolan. På Ljungbyskolan var det tre grupper, treor, sexor 
och nior. 
 
Samtliga fokusgrupper genomfördes i fält, barnen togs med ut på en 
promenad längs de stråk som bedömdes vara mest intressanta efter ut-
värderingen av kartorna i enkäten. Promenaden gav en möjlighet att dis-
kutera problemen på plats, och särskilt för tredjeklassarna var detta vär-
defullt eftersom kartan inte säger barnen så mycket. En annan fördel 
med promenad 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 över Mörevägen i Ljungbyholm borde till exempel få 
betyget låg kvalitet. En genomfartsgata med stor trafikmängd, höga has-
tigheter, ingen refug och endast ett vanligt övergångsställe utan trafik-
signaler eller gupp gör att korsningen är direkt farlig för barn. Betyget 
enligt OR-metoden höjs dock från röd till gulröd nivå tack vare att sik-
ten vid övergångsstället är relativt god, och att komplexiteten i kors-
ningen inte är så hög (d v s det enda farliga är den stora strömmen av 
korsande bilar). 
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I ”typ av passage” ger förekomsten av ett vanligt övergångsställe utan 
trafiksignaler 10 poäng, d v s full pott. Utifrån barnens åsikter i enkät 
och fokusgrupper är ett övergångsställe inte alltid så säkert 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 över 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 Ljungbyskolan. 
 
En fråga att ta tag i på Ljungbyskolan, 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 kommentarer ordnade efter 
ämne 
 
Om vägar, hastighet och sikt: 
 

o Dom kör för fort där jag bor (4 st) 
o Dom kör ofta för fort utanför mitt hus. Nyligen har en bil kört in 

i min grannes staket när dom förmodligen hade kapplöpning. 
o Jag tycker skolbussarna kör för fort innan dom ska släppa av ele-

verna vid skolan. 
o Ibland korsar man en korsning när jag går till skolan och då kan 

folk köra snabbt. Men jag är ju inte rädd. Skolbussarna kör vä l-
digt snabbt. 

o Jag tycker om att ni har gjort farthinder vid affären. 
o De kör för fört. När dom ska köra i 70 kör de i 100. 
o Jag brukar gå igenom vissa vägar som är farliga. 
o Asfaltera cykelvägen till Rinkabyholm. Farligt! 
o För att komma till busshållplatsen på väg till skolan eller hem 

från stan måste jag korsa Mörevägen och det känns mycket osä-
kert. 

o Vägarna kunde vara bättre och vid vissa svängar skymmer träd 
så man inte ser om det är möte. Bussarna kunde vara finare. 

o Asfaltera cykelvägen till Rinkabyholm, guppig, trasig, svår att 
åka på.  

o På vintrarna när det är mörkt ser man inte bussen och kanske står 
för nära vägen och bussen kanske inte ser oss även om vi har re-
flex. Det kan vara halt också. Vassmolösa vid affären. 

o Där man kommer från Bottorp och ska korsa Karlskronavägen 
för att komma till Plankvägen är det väldigt dålig sikt. Det är till 
och med en familj som blivit ihjälkörd där. 

o Vi har en kulle nära mitt hus och när man cyklar ner ser man inte 
om det kommer någon och när man cyklar upp är det lika dumt. 
Om ni sågar ner ett par träd så blir det bra! 

 
Om bussar: 
(Kommentarerna kommer främst från nior som åker skolbuss till Ljung-
byskolan) 

o Bussarna till stan är helt fel anpassade till skolan. 
o Bussen jag åker är alltid överfull och busschauffören kör som en 

galning för att hinna. Det innebär att de som står upp kan skada 
sig allvarligt om han skulle behöva bromsa. Det finns två bussar 
ibland men det skulle behövas alltid. 

o Det är för mycket folk i 123-bussen 
o Alltid fullt i bussen, speciellt buss 123 och 125. 
o Jag bor i Halltorp och åker 123-bussen. Den är helt överfull. Alla 

i bussen vill ha dragspelsbuss. 



 

o Jag åker buss 123, det är alltid många i den. Det får stå ca 10 st, 
mest på tisdagar. Det är många jämnt. 

o Jag tycker det ska gå en buss till stan när vi slutar. Så slipper vi 
vänta 40 min efter skolan. 

o Det kan gå fler och mer passande bussar. 
o Jag tycker det ska gå buss till och från Kalmar till Ljungbyholm 

varje timme eller halvtimme. 
o Det går väldigt lite bussar runt Ljungbyholm. Fulla bussar. 
o Skaffa riktiga bussar till Tvärskog och Påryd. Den faller snart 

ihop. Vill ni att vi ska dö eller? 
o Kan vi få riktiga bussar! Dom trillar snart ihop. Det finns inga 

bälten eller hammare, många får stå, chaufförerna kör som dårar. 
Jag bor i Påryd. 

o Bussarna är ofta fulla. 
o Bussarna är ofta överfulla & det står många passagerare mitt i 

gången. 
o Buss 125 är nästan alltid full. 
o Bussarna kan vara fullsatta ibland. 
o På tisdagar är bussen alltid full och jättemånga får stå. Då känner 

man sig otrygg och så kan det vara vissa andra dagar också. 
o Ibland är det så fullt i bussen att man måste stå. Då kan man 

känna sig rädd. 
 
Övrigt 

o Mopeder måste få gå snabbare än 25 km/h. Ni uppmanar oss att 
trimma! 

o Öka hastigheten på moped och EU-moppe. 
o För många poliser i Ljungbyholm. 

 


