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Sammanfattning
Denna rapport är resultatet av en utredning om barns skolvägar som genomförts av
konsultföretaget WSP under perioden april-juli 2004 på uppdrag av Vaxholms stad.
Syftet är att ta reda på hur barn som går på Resarö skola och bor i norra Resarö tar sig
till skolan och rör sig på fritiden samt vad de tycker om vägmiljön. Utifrån denna inventering skall en analys genomföras där resultatet ställs mot det förslag till trafikstruktur som finns i programmet för norra Resarö samt i förslag till detaljplaner. Om det
finns några brister i tidigare förslag skall ytterligare åtgärder föreslås.
Inventeringen har skett i två steg. I ett första steg genomfördes en enkätundersökning
där samtliga barn på skolan fick svara på en skriftlig enkät. I ett andra steg valdes ett
antal barn ut av skolan för en fördjupad undersökning. Grupparbeten genomfördes vid
6 tillfällen à ca 1 timme med grupper från alla årskurser utom årskurs 1 där det tyvärr
inte gick att få till en tid. Förskoleklassen tog en promenad i området då de fick berätta
var de brukar gå och cykla och var de upplever trafikmiljön som farlig. I övriga årskurser fick barnen i smågrupper markera på kartor var de rör sig på väg till skolan och på
fritiden samt platser som de upplever som osäkra.
Generellt kan man säga att barn går och cyklar i hög utsträckning i området. Detta sker
både till och från skolan såväl som på fritiden och från ganska låg ålder. Många barn i
sex- till sjuårsåldern rör sig på egen hand i området. Det är därför av stor vikt att vägmiljön är säker där många barn rör sig. För gång- och cykelflöden till Resarö skola kan
man se en tydlig koncentration av gående och cyklister ju närmare skolan man kommer. Flödena på fritiden är av naturliga skäl mer spridda än skolresorna. Skolresorna
har alla en målpunkt medan det finns en mängd målpunkter för fritidsresorna.
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När de gäller de vägar barnen tar till skolan stämmer det mycket väl överens med det
förslag till gång- och cykelvägar, gångbanor och gårdsgator som redovisas i programmet. De sträckor där barnen går mest har alla antingen gång- och cykelväg, gångbana
eller är föreslagna som gårdsgator. Överensstämmelsen är förhållandevis god även för
fritidsresorna men inte lika god som för skolvägarna.
Problempunkter som barnen angett är bland annat sträckor där bilarna kör för fort, att
det är trångt med plats för bilar, gående och cyklister att samsas på samt att gång- och
cykelbanor saknas. Vid flera kurvor och korsningar är sikten dålig och flera känner
osäkerhet när det är mörkt eftersom vägbelysning saknas på många ställen. Det pågår
mycket byggnation i området och barnen upplever alla lastbilar som ett problem.
De förslag till gångbanor, gång- och cykelvägar som föreslås i programmet och de
kompletteringar som tillkommit under detaljplaneläggningen är alla motiverade ur
barnsynpunkt och bör genomföras. Detsamma gäller belysning och siktförbättringar.
Följande kompletterande åtgärder föreslås med anledning av utredningsresultatet:
•
•
•

Någon form av åtgärd, gångbana eller gårdsgata, bör övervägas på Barrskogsvägen
mellan Ytterbystrandsvägen och föreslagen gårdsväg samt Buskuddsvägen.
Övergångsstället vid ICA bör förses med någon form av fysisk åtgärd för att sänka
hastigheten och markera den viktiga gång- och cykelpassagen.
Några hastighetssäkrade gång- och cykelpassager bör anläggas längs Överbyvägen
och Ytterbyvägen vid platser där många barn passerar, exempelvis vid badplatsen
och bollplanen.
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Bakgrund

För närvarande pågår ett arbete med att detaljplanelägga norra Resarö i Vaxholm. Syftet med planläggningen är att underlätta den pågående omvandlingen från fritidsboende
till permanentboende i området. Arbetet ska bedrivas med förutsättningen att bibehålla
den ursprungliga bebyggelsekaraktären och känslan av skärgårdsö. Arbetet med detaljplaner inom området sker etappvis och grundar sig på ett program som finns framtaget
för norra Resarö.
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Karta 1. Planområdet.

I programmet redovisas en funktionsindelning av trafiknäten för biltrafik, gång- och
cykeltrafik samt kollektivtrafik. Under detaljplaneskedet har kommunen funnit ett behov av att ytterligare se över och mer detaljerat studera trafikstrukturen. Särskilt viktigt
är att gångnätet är komplett så att fotgängare kan röra sig säkert på gångbanor och friliggande gångvägar samt i blandtrafik på lokalvägar och gårdsgator. Cyklister bedöms
kunna färdas i blandtrafik på lokalvägnätet eftersom hastighetsbegränsning till 30
km/tim föreslås.
Vägmiljön bör utformas utifrån de svaga i samhället; barn, äldre och funktionshindrade. Då många barnfamiljer bor i området är det särskilt viktigt att vägmiljön utformas
så att barn kan röra sig säkert i området på väg till skolan och på fritiden. Kommunen
har därför beslutat att studera barns skolvägar och rörelser på fritiden och ställa det mot
den föreslagna trafikstrukturen i norra Resarö. Syftet är att undersöka hur barn rör sig i
området och om den föreslagna trafikstrukturen i programmet ger en bra säkerhetssituation för barn i området.
Enligt artikel 3 i FN:s konvention om barnets rättigheter ska barnets bästa komma i
främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Barn ska som brukare av vägtransport-

Uppdragsnr: 10041146

6 (14)

systemet ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem. Vuxna har möjlighet att komma till tals genom den formella planprocessen. Denna utredning syftar till
att ge barn en möjlighet att komma till tals direkt och inte via sina företrädare, t.ex. föräldrar och lärare. Kommunen har valt att göra denna utredning i samarbete med Resarö
skola för att ta reda på hur barn går och cyklar till skolan och på fritiden samt vad de
tycker om vägmiljön i norra Resarö. Skolan är en f-5 skola belägen vid Resarö centrum.
Utredningen har genomförts av Per Reiland (uppdragsansvarig) och Tony Karlsson på
konsultföretaget WSP under perioden april-juli 2004 på uppdrag av Vaxholms stad.
Kommunens ansvarige har varit Sara Söderstam på Samhällsbyggnadsförvaltningen,
kontaktperson på Resarö skola har varit Gun-Britt Kungberg.

2

Metod

Inventeringen har skett i två steg. I ett första steg genomfördes en enkätundersökning
där samtliga barn på skolan fick svara på en skriftlig enkät (se bilaga 1). Undersökningen genomfördes under vecka 18 och 19 och enkäten besvarades av 229 barn i
årskurs f-5. Totalt går 282 barn på skolan vilket ger en svarsfrekvens på 81 %. Av dem
som svarat bor 147 st (64 %) hos en eller båda föräldrarna inom planområdet. 16 st (9
%) har inte angett var de bor och de övriga bor huvudsakligen i andra delar av Vaxholm.
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I ett andra steg valdes ett antal barn ut av skolan för en fördjupad undersökning. Under
vecka 20 genomfördes grupparbeten med ett urval av barn som bor inom planområdet.
Grupparbeten genomfördes vid 6 tillfällen à ca 1 timme med grupper från alla årskurser
utom årskurs 1 där det tyvärr inte gick att få till en tid. Totalt deltog ca 65 barn. Förskoleklassen tog en promenad i området då de fick berätta var de brukar gå och cykla och
var de upplever trafikmiljön som farlig. I övriga årskurser fick barnen i smågrupper
markera på kartor var de rör sig på väg till skolan och på fritiden samt platser som de
upplever som osäkra.
Efter inventeringen har enkäterna sammanställts i Excel och kartorna och anteckningarna från grupparbetena sammanställts i GIS-programmet ArcView. Resultatet från
inventeringen har analyserats utifrån vad som är föreslaget i programmet för norra Resarö och ett förslag till åtgärder har tagits fram utifrån resultatet från denna utredning.
Arbetet har slutligen sammanställts i denna rapport.
Det är viktigt att poängtera att analysen är gjord utifrån dagens situation när det gäller
hur barn rör sig och vilka problempunkter som finns. En framtida utbyggnad och en
ökad inflyttning av permanentboende kan förändra situationen. Till exempel kan nya
områden med bostäder på tidigare ej exploaterad mark ge upphov till nya gång- och
cykelströmmar. Bedömningen är dock att det i den större delen av norra Resarö endast
handlar om förtätning av befintliga områden och att det då endast medför ökade flöden
generellt snarare än en förändring av skillnaden mellan olika vägar. En ökad permanentningsgrad bedöms också ske förhållandevis jämnt över området.
En annan aspekt som också bör noteras är att den fördjupade undersökningen endast är
gjord på ett urval av barn som bor i området. Den totala bilden kan vara en annan. Urvalet bedöms dock vara förhållandevis representativt och bör kunna ge en god bild av
barns rörelser i området och de problempunkter som finns.
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Resultat från inventering

3.1

Enkät

Resultaten som redovisas i detta kapitel berör om inte annat anges endast de 147 barn
där en eller båda föräldrar bor inom planområdet.
Det är en knapp övervikt av pojkar bland barnen, ca 53 %, och det skiljer sig också i
antalet barn i de olika årskurserna. Flest barn finns i årskurs 1 och 3 och det minsta antalet i förskoleklasserna och årskurs 2.
I diagrammet nedan visas hur barnen tar sig till skolan. Diagrammet redovisar andel av
barnen inom respektive årskurs som svarat på de olika alternativen. Summan för respektive årskurs kan bli mer än 100 % eftersom barnen kan ha kryssat för fler än ett
alternativ. T.ex. kan de ibland gå eller cykla till skolan och ibland åka bil beroende på
årstid. I princip inga av barnen åker buss, skolskjuts eller annat alternativ till skolan
varvid dessa alternativ inte finns med i diagrammet.
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Diagram 1. Hur barnen tar sig till skolan.

Generellt är det många som går eller cyklar till skolan. Det är fler som blir skjutsade
med bil till skolan i de lägre årskurserna och fler som går och cyklar i de högre årskurserna. En stor andel av barnen i förskolan går med en vuxen till skolan, i övrigt är det
många barn som går eller cyklar själva även i de lägre årskurserna. Skolan har ingen
rekommendation eller regel om när barnen får börja cykla till skolan. Dock tycker rektorn att man gott kan rekommendera föräldrar till de yngre barnen att barnen inte får
cykla till skolan.
13 % av barnen bor omväxlande hos mamma och pappa. I de fallen bor den ena föräldern oftast utanför planområdet men så pass nära att de i de flesta fall kan gå eller cykla
till skolan även när de bor där.
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Av de 44 % av barnen som skjutsas till skolan anger en övervägande del att anledningen är att någon av föräldrarna ändå åker förbi skolan (se diagram nedan). Vissa gör det
för att de tycker att vägen är för farlig eller för lång medan några har angett ett annat
alternativ. Dessa är till exempel att de inte kan cykla på vintern, för att vinna tid eller
för att ett yngre syskon behöver skjutsas och då följer de med.
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Diagram 2. Varför barnen åker bil till skolan.

Diagrammet på nästa sida visar var barnen är på fritiden. Även här har de haft möjlighet att ange flera alternativ. Det klart vanligaste är att de leker hemma eller hos kompisar. 20-25 % har angett att de är vid bollplanen eller badplatsen. Bland badplatserna är
Badviken den klart mest populära. En mycket låg andel (3 %) har angett att de är vid en
lekplats vilket indikerar att det finns få sådana i området. De som leker i skogen gör det
oftast i närheten av deras tomt. Andra platser som angetts är bland annat fritids, tennisplanen, stallet och ishallen.
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Diagram 3. Var barnen är på fritiden.

I diagrammet nedan visas hur barnen tar sig till sina fritidsaktiviteter. Cykel är det vanligaste färdmedlet på fritiden men många får också skjuts eller går. På samma sätt som
för skolresorna är det vanligare med bil i de lägre årskurserna och vanligare att barnen
går eller cyklar själva i de högre årskurserna. I årskurs f-2 åker inga barn buss, i årskurs
3-4 endast ett fåtal medan hela 20 % i årskurs 5 åker buss.
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79%

80%
Andel av eleverna
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Diagram 4. Hur barnen tar sig till lekplatser eller kompisar.
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En majoritet av barnen tycker inte att det finns några platser inom området som det
känns farligt att gå på. 82 % anser att det inte finns några farliga platser och diagrammet nedan visar att man inte kan se någon tendens till att den uppfattningen ökar eller
minskar med åldern.
Av de som har angett att det finns farliga platser nämner de flesta Överbyvägen. Ett par
barn pekar ut övergångsstället vid ICA som en farlig plats och en tycker att det är osäkert när sikten är skymd i kurvor. Några nämner platser där det känns läskigt när det är
mörkt.
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Diagram 5. Finns det några platser där det känns farligt att gå?

3.2

Grupparbeten

I bilaga 2 redovisas de problempunkter som barnen har angett vid grupparbetena. Synpunkterna handlar till största del om sträckor där bilarna kör för fort, att det är trångt
med plats för bilar, gående och cyklister att samsas på samt att gång- och cykelbanor
saknas. Vid flera kurvor och korsningar är sikten dålig och flera känner osäkerhet när
det är mörkt eftersom vägbelysning saknas på många ställen. Det pågår mycket byggnation i området och barnen upplever alla lastbilar som ett problem.
I bilaga 3 redovisas flöden för de som går och cyklar till skolan. Tjockleken på linjen
anger hur många som angett att de går eller cyklar längs den väglänken till skolan. Ju
tjockare streck desto fler som går eller cyklar där. Kartan visar att det är en tydlig koncentration av gående och cyklister ju närmare skolan man kommer. Högst flöden har
hela Överbyvägen, Ytterbyvägen fram till Tantalvägen, Ytterbystrandsvägen fram till
Björkviksvägen, Svenonius väg fram till Källvägen, Krokvägen fram till Västerskogsvägen samt Västerskogsvägen.
I bilaga 4 redovisas flöden för de som går och cyklar på fritiden på samma sätt som
ovan. Här är koncentrationen inte lika tydlig utan flödena är mer spridda över området.
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De mest belastade vägarna är hela Överbyvägen och Ytterbyvägen fram till Sjöviksvägen. Även fortsättningen av Ytterbyvägen fram till Yttriumvägen, Glimmervägen,
Buskuddsvägen och Badviksvägen samt delar av Överbyslingan, Björkviksvägen, Barrskogsvägen, Ytterbystrandsvägen, Svenonius väg och Gadolinitvägen har höga flöden.
Barnen har även angett vilka vägar de tar med andra färdmedel t.ex. bil och buss. Dessa
resor är dock ganska få och redovisas inte på dessa kartor. Större andel av fritidsresorna
sker med bil eller buss än resorna till skolan.

4

Analys

Generellt går och cyklar barn i hög utsträckning i området. Detta sker både till och från
skolan såväl som på fritiden och från ganska låg ålder. Många barn i sex till sjuårsåldern rör sig på egen hand i området. Det är därför av stor vikt att vägmiljön är trafiksäker där många barn rör sig. Detta kan göras genom att gångbanor och gång- och cykelvägar anordnas vilket innebär att oskyddade trafikanter och bilar inte blandas. I de fall
oskyddade trafikanter rör sig i blandtrafik bör fordonshastigheterna vara låga. Helst ska
hastigheterna understiga 30 km/tim för att konsekvenserna inte ska bli för stora om en
olycka inträffar. Vid låga hastigheter minskar också risken för att en olycka ska inträffa
eftersom fordonsföraren har mer tid för att avvärja en potentiell konflikt.
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I kartan nedan redovisas den trafikstruktur som föreslås i programmet för norra Resarö.
Längs huvudvägar föreslås gång- och cykelväg och längs uppsamlingsvägar ska gångbana finnas. På övriga lokalvägar får gående och cyklister röra sig i blandtrafik med
biltrafiken. Några sträckor anges som gårdsgator. Detta är stråk där trafikanter får färdas på gående och cyklisters villkor. Genom olika fysiska åtgärder, t.ex. gupp, olika
typer av markbeläggning och avsmalningar, ska trafiksäkerheten förbättras för oskyddade trafikanter genom att fordonshastigheterna minskar.

Karta 2. Trafikstruktur föreslagen i program för norra Resarö
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I samband med detaljplaneläggning av de olika delområdena i norra Resarö har trafikstrukturen förändrats något i jämförelse med kartan på föregående sida. De viktigaste
förändringarna är att Badviksvägen har blivit uppsamlingsväg och därmed får en gångbana samt att Båtsmansstigen har blivit gårdsgata. I övrigt är förändringarna endast av
mindre betydelse för denna utredning. T.ex. har några sträckor som anges som gårdsgata blivit parkväg och några kortare gårdsvägar har tillkommit.
När de gäller de vägar barnen tar till skolan stämmer det mycket väl överens med det
förslag till gång- och cykelvägar, gångbanor och gårdsgator som redovisas i programmet. De sträckor där barnen går mest har alla antingen gång- och cykelväg, gångbana
eller är föreslagen som gårdsgata. Eftersom många cyklar när vädret tillåter vore det
önskvärt att Ytterbyvägen fram till Tantalvägen och Ytterbystrandsvägen fram till
Björkviksvägen även förses med cykelbana. Detta är dock troligtvis svårt att genomföra
på grund av det begränsade vägutrymmet.
Gång- och cykelflödena på fritiden är av naturliga skäl mer spridda än skolresorna.
Skolresorna har alla en målpunkt medan det finns en mängd målpunkter för fritidsresorna. De flesta är hos kompisar och leker men badplatsen, skogen, bollplanen och ICA
är andra platser dit barnen tar sig på fritiden. Överensstämmelsen med den föreslagna
trafikstrukturen är förhållandevis god även för fritidsresorna men inte lika god som för
skolvägarna. Det är dock inte möjligt att täcka in alla vägar som barnen tar på fritiden
eftersom resandet är så spritt.
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Väl frekventerade vägar under fritiden där åtgärder finns föreslagna är bland annat
Överbyvägen, Ytterbyvägen, Lövuddsvägen, Båtviksvägen, Ytterbystrandsvägen,
Båtsmansstigen och Svenonius väg. Sträckor där många barn rör sig där det inte finns
åtgärder föreslagna är sträckor på Glimmervägen, Gadolinitvägen, Björkviksvägen,
Paviljongsvägen, Barrskogsvägen och Buskuddsvägen.
Noterbart är att så många går eller cyklar längs Överbyvägen som idag saknar gångoch cykelbana och där hastigheterna och biltrafikflödena i förhållande till övriga vägar
i området är höga. Överbyvägen är också den väg där flest barn framfört, både i enkäten och under grupparbetena, att det känns farligt att gå eller cykla längs. En gång- och
cykelväg längs hela Överbyvägen är en mycket prioriterad åtgärd. Beroende på vilken
sida gång- och cykelvägen läggs kan några säkra gång- och cykelpassager behöva anordnas längs sträckan för att lokalt sänka hastigheten.
En viktig punkt längs Överbyvägen är övergångsstället vid ICA där många barn passerar på väg till skolan. Övergångsstället är obevakat förutom på morgonen då skolpoliser
står vid passagen. Ett par barn har i enkäten pekat ut övergångsstället som en farlig
plats. På grund av det stora antalet barn som passerar bör övergångsstället förses med
någon form av fysisk åtgärd för att sänka hastigheterna och markera den viktiga passagen.
Bilar som kör för fort uppfattas av barnen som ett problem längs flera sträckor. Dessa
sträckor är speciellt Överbyvägen och Ytterbyvägen men även Överbyslingan, Buskuddsvägen, Barrskogsvägen, Ytterbystrandsvägen. Längs alla dessa sträckor föreslås
gång- och cykelväg alternativt gångbana i programmet utom längs Barrskogsvägen och
Buskuddsvägen. Dessa vägar har också förhållandevis höga gång- och cykelflöden, se
bilaga 4, varvid man bör överväga någon form av åtgärd även längs dessa sträckor.
Längs Överbyvägen och Ytterbyvägen upplevs de höga hastigheterna som ett stort pro-
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blem för barnen och förutom gång- och cykelväg och gångbana bör man undersöka om
några hastighetssäkrade gång- och cykelpassager kan anläggas på strategiska platser.
På flera platser har barnen angett att det är dålig sikt i korsningar och kurvor. På hela
vägnätet eller åtminstone längs huvudvägar och uppsamlingsvägar, bör siktröjning av
vegetation ske där det är problem i korsningar, kurvor och fastighetsutfarter. I vissa fall
räcker inte det utan en uträtning av kurvan eller en justering i höjd kan behöva utföras.
Denna typ av åtgärder nämns även som ett behov i programmet för norra Resarö.
Belysning saknas på många platser och många barn tycker att det är osäkert att röra sig
i området när det är mörkt. Dessa platser redovisas i bilaga 2. I programmet nämns att
det är viktigt att vägarna är belysta för att uppnå godtagbar trafiksäkerhet men inte exakt var vägbelysning ska finnas. Ur ett barnperspektiv bör belysning finnas längs de
stråk där många barn rör sig.
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Övriga synpunkter som flera barn nämnt är att det är trångt längs många vägar samt att
det är mycket tung trafik. Det trånga gatuutrymmet är en del av områdets karaktär och
tyvärr en omständighet man får leva med. De smala vägarna har den positiva effekten
att fordonshastigheterna blir lägre än om vägarna är breda. Den tunga trafiken beror på
att det byggs mycket i området. Detta är ett övergående problem men eftersom det troligtvis kommer att byggas i området under en ganska lång tid framöver är det viktigt att
lastbilsförarna håller god uppsikt och följer gällande hastighetsbegränsningar.

Bild 1. Infarten till norra Resarö.
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Förslag till åtgärder

5.1

Föreslagna åtgärder i program för norra Resarö

•

De förslag till gångbanor samt gång- och cykelvägar som föreslagits i programmet
och de kompletteringar som tillkommit under detaljplaneläggningen är alla motiverade ur barnsynpunkt och bör genomföras.

•

Belysning längs vägarna framförs i programmet och det är viktigt att det genomförs
längs de stråk där många barn rör sig.

•

Förbättring av sikten på vissa platser nämns i programmet vilket är viktigt ur barnsynpunkt.

5.2
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Kompletterande åtgärder

•

Någon form av åtgärd, gångbana eller gårdsgata, bör övervägas även på Barrskogsvägen mellan Ytterbystrandsvägen och föreslagen gårdsväg samt Buskuddsvägen.
Eventuellt kan gångbanan på Överbyslingan mellan Buskuddsvägens två anslutningar flyttas till Buskuddsvägen eftersom det ur barnsynpunkt verkar finnas ett
större behov där.

•

Övergångsstället vid ICA bör förses med någon form av fysisk åtgärd för att sänka
hastigheten och markera den viktiga gång- och cykelpassagen. Förslagsvis utförs
övergångsstället upphöjt i en avvikande beläggning.

•

Några hastighetssäkrade gång- och cykelpassager bör anläggas längs Överbyvägen
och Ytterbyvägen vid platser där många barn passerar. Dessa bör minst förses med
mittrefug men även ytterligare hastighetsdämpande åtgärder, t.ex. avsmalningar
och vägkuddar, bör övervägas.
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