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Förord 
 
 
Trivector fick i mars 2005 uppdraget att undersöka barnens tillgänglighet 
till skola och fritidsaktiviteter i Ålem. Genom en enkätundersökning till 
barn på Alsteråskolan och Krungårdsskolan studerades barnens skolvägar 
och vägar till fritidsaktiviteter, samt resvanor och upplevd otrygghet. Ut-
ifrån enkätsvaren inventerades barnens resvägar med avseende på trafik-
säkerhet. Inventeringen gav underlag till åtgärdsförslag för vägnätet i 
Ålem. 
 
Arbetet med insamling av data, enkätundersökning och analys har utförts 
av civ. ing. Emma Morin och civ. ing. Karin Neergaard. Uppdragsledare 
på Trivector har varit Karin Neergaard. Uppdragsansvarig har varit tekn. 
dr Leif Linderholm. Samtliga arbetar på Trivector Traffic AB. 
 
Uppdragsgivaren är Vägverket Region Sydöst. Projektledare hos Vägver-
ket har varit Maria Hellqvist. Övriga kontaktpersoner på Vägverket har 
varit Jesper Kallhed och Håkan Tornberg. Lennart Ivarsson har varit kon-
taktperson på Vägverket i Kalmar. På kommunen i Mönsterås var det Eje 
Wadebro och på Alsteråskolan rektor Anita Tegnemo.  
 
 
Lund november 2005 
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att utifrån Mönsteråsmodellen studera barns 
tillgänglighet till skola och fritidsaktiviteter i Ålem samt att ge förslag på 
förbättringsåtgärder enligt fyrstegsprincipen.  
 
Genom en enkät- och skolvägsundersökning bland skolbarn som bor i 
Ålem samt en inventering av vägnätet, har en nulägesbeskrivning av tra-
fiksituationen kunnat sammanställas. Utifrån nuläget föreslås ett antal 
åtgärder för att förbättra trafikmiljön för barn och ungdomar vid deras 
resor till skola och till fritidsaktiviteter. Undersökningen är gjord bland 
barn i årskurs fyra och sex på Alsteråskolan samt med årskurs åtta (de som 
bor i Ålem) på Krungårdsskolan i Blomstermåla. En kort diskussion har 
även hållits med några barn från Skytteanska skolan (årskurs f-2) som 
ligger i Ålems kyrkby. 
 
Enkäten visar att tre av fyra barn som bor i Ålem (Ålems stationssamhälle 
eller Ålems kyrkby) går eller cyklar till skolan. Det är främst de yngre 
barnen, fyrorna, som blir skjutsade i bil till skolan. Bilandelen uppgår till 
18 % av fyrorna. Sjätteklassarna är de flitigaste cyklisterna både till skolan 
och till fritidsaktiviteter, 37 % av sexorna cyklar till skolan och 38 % till 
sin fritidsaktivitet. 
 
I enkäten uppger ungefär en femtedel av barnen att de ofta eller ibland 
känner sig otrygga i trafiken vid gång- och cykelresor. En anmärknings-
värt hög andel fyror och åttor har svarat att de känner sig otrygga vid bil- 
och bussresor.  
 
Utifrån enkät och diskussioner med eleverna har övergångsställena över 
Sandviksvägen respektive Alsteråvägen bedömts som mest prioriterade att 
åtgärda fysiskt. Här passerar flest barn och det är också här som flest barn 
angett att de känner sig otrygga. Den trafiksäkerhetsanalys som gjorts en-
ligt OR-metoden bekräftar barnens upplevelser, båda korsningarna fick 
betyget mindre god kvalitet.  
 
Åtgärder som föreslås i korsningen Sandviksvägen/Alsteråvägen är bl a att 
gång- och cykelöverfarten görs upphöjd med mittrefug. Övergångsstället 
vid ICA på Alsteråvägen ges samma utformning. Upphöjningarna dämpar 
hastigheterna och refugerna gör det enklare och säkrare för barnen att pas-
sera då de bara behöver korsa en riktning i taget. 

 
Hastigheten på Bokvägen förslås sänkas till 30 km/h och eventuellt förses 
med målade cykelfält för att minska vägbredden till förmån för gående 
och cyklister. Den separerade gång- och cykelbana på östra sidan av Als-
teråvägen föreslås bli förlängd ner till korsningen med Allmogevägen. 
Gångbanor föreslås på södra sidan av Häradsvägen och Sandviksvägen. 
 
För GC-korsningen med väg E22 finns tre alternativa åtgärder: det bästa 
alternativet ur trafiksäkerhetssynpunkt men också det mest kostnadskrä-
vande är planskildhet i form av tunnel eller bro. Alternativ 2 är att smalna 
av körfälten och bredda refugen vid passagen och på så sätt tvinga ner 



   

hastigheterna. Ett tredje alternativ kan vara variabla hastighetsskyltar som 
sänker den skyltade hastigheten när någon vill korsa vägen eller varnar för 
gående med hjälp av blinkande skyltar. 
 
Cykelbanan som tar slut vid Körsbärsvägen förlängs norrut till Furuvägen 
längs Alsteråvägen. Söder om Furuvägen underlättas passagen över Alste-
råvägen med hjälp av ett övergångsställe med refug. Johan Skyttes väg 
utanför skolan görs om till 30-gata och får en gångbana. 
 
Synpunkter har även framkommit från föräldrarföreningen om att utforma 
säkrare busshållplatser. 
 
Förutom de fysiska åtgärderna föreslås informationsinsatser för att förmå 
barnen att välja Bokvägen istället för motsvarande sträcka på Alsteråvä-
gen, samt dialog med föräldrarna om möjligheterna att minska skjutsandet 
till skolan.  
 
Det är upp till alla berörda parter att dokumentet hålls aktivt och används 
när tillfälle ges, exempelvis när en ombyggnad ändå ska genomföras eller 
vid underhållsåtgärder. 
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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 den så kallade 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 trafiksäkerheten 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 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 tätorten Ålem samt att ge 
förslag på förbättringsåtgärder enligt fyrstegsprincipen. 
 
 

1.3 Omfattning och avgränsning 

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 4 
• Årskurs 6 
• Årskurs 8 

 
Eftersom enkäten enbart besvarats av fyror, sexor och åttor saknas syn-
punkter från framförallt de mindre barnen. Tidigare liknande projekt har 
genomförts med årskurs 3 som visade sig vara i yngsta laget för att klara 
av att fylla i enkäten och rita på kartor. Årskurs fyra valdes därmed som 
yngsta årskurs i denna undersökning.  
 
Studien avser både stationssamhället och Ålems kyrkby. De vägar som 
inventerats har valts ut på grundval av barnens kartor med markerade 
farliga platser. Alla vägar har alltså inte inventerats. 
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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 inriktningsdokument 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 inriktningsdokumentet: 
 
” 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 tillgänglighet för barn till sko-
la 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 
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 Ålem jämfört 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 Ålem 
Ålem är en liten ort som ligger längs väg E22 ca tre mil norr om Kal-
mar, i Mönsterås kommun. Mellan Ålems stationssamhälle och den 
gamla kyrkbyn löper väg E22 och bildar en barriär i orten. Tätorten har 
1 200- 1 300 invånare då även Ålems kyrkby räknas med. Orten tillhör 
Mönsterås kommun som har drygt 13 000 invånare.  
 
Orten är den fjärde största i kommunen i antal invånare, och här finns 
affärer, skolor, bank, brandstation, ålderdomshem och bibliotek. I Ålems 
kyrkby finns Skytteanska skolan, Sveriges äldsta landsbygdsskola med 
anor från 1637. 
 
Alsterån som rinner genom orten, och dess vackra omgivningar, lockar 
sommartid många att paddla kanot i området.  
 
Genom Ålem går väg 34, Alsteråvägen, som fortsätter norrut mot Högs-
by och i söder ansluter till väg E22 samt väg 603 mot Nybro. Genom 
Ålem går järnvägen mellan Hultsfred och Kalmar. 
 
Inne i centrum av stationssamhället Ålem, strax väster om väg E22, lig-
ger Alsteråskolan där åk 3 till åk 6 finns. Alsteråskolan har fått sitt namn 
från Alsterån som rinner intill. Skolan har drygt 100 elever. Förskole-
barnen och barn upp till årskurs 2 går däremot i Skytteanska skolan i  
Ålems kyrkby, någon kilometer ifrån stationssamhället. Barn som passe-
rat årskurs 6 åker med skolskjuts till Blomstermåla där de går åk 7-9 på 
Krungårdsskolan. 
 
Viktiga målpunkter i området är förutom skolorna, badplatsen och skjut-
banan i västra delen av samhället. Här ligger även ett sågverk. I övrigt är 
arbetstillfällena relativt få på orten och flertalet pendlar till om-
kringliggande städer och orter. 
 
Cykelvägar separerade från biltrafiken finns längs delar av Alsteråvägen 
samt sträckvis i norra Ålems stationssamhälle. I övrigt är cyklisterna 
hänvisade till bilvägarna. 
 
En kortare sträcka längs Alsteråvägen har skyltat 30 km/h samt en 
sträcka utanför Skytteanska skolan i Ålems kyrkby, längs övriga vägar i 
orten är skyltad hastighet 50 km/h (se Figur 2.1). E22:an och Alsteråvä-
gen utgör båda barriärer i samhället med sina relativt höga trafikflöden. 
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Figur 2.1 Karta över Ålems stationssamhälle och Ålems kyrkby. 

Kartunderlag Mönsterås kommun. 

En hel del tung trafik går igenom orten. Längs Alsteråvägen genom 
samhället är 8 % av fordonen tung trafik (se Tabell 2.). De uppmätta 
medelhastigheterna ligger överlag något över de skyltade hastigheterna 
på vägarna. I Tabell 2. redovisas trafikräkningar och mätningar av has-
tigheter gjorda av Vägverket på de statliga vägarna i Ålem. Sifforna 
kommer till största del från mätningar gjorda år 2000 eller 2003, men 
några av mätningarna är gjorda så tidigt som 1998. 
 

Tabell 2.1 Trafikräkningar och uppmätta hastigheter på de statliga vä-
garna i Ålem. Källa: Vägverket. Mätningarna är gjorda 
1998-2002. 

 ÅDT Andel 
tung 
trafik 

Skyltad 
hastighet 

Mätt medel-
hastighet 
personbil 
utan släp 

Mätt medel-
hastighet 

lastbil utan 
släp 

E22 5630 9 % 90 km/h 92 km/h 88 km/h 
Alsteråvägen 2640 8 % 50 km/h 52 km/h 53 km/h 
Allmogevägen 950 11 % 70 km/h 84 km/h 77 km/h 
Sandviksvägen 1540 6 % - - - 
Häradsvägen 1680 5 % 50 km/h 51 km/h 49 km/h 
Pataholmsvägen 690 4 % 70 km/h 78 km/h 78 km/h 

E22 

Sandviksvägen 

Väg 602- 
Pataholmsvägen Väg 603-  

Allmogevägen 

Väg 34- 
Alsteråvägen 

ÅLEMS 
STATIONSSAMHÄLLE 

ÅLEMS KYRKBY 

Brandstationen 

Alsteråskolan 

Skytteanska 
skolan Väg 627 

Häradsvägen 
 

Busstorget 

Badplats 

30 km/h 

30 km/h 

ICA 
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3. Metod och genomförande 
 

3.1 Enkätundersökning 
För att kartlägga barnens behov och åsikter genomfördes en enkätunder-
sökning på Alsteråskolan. Enkäter skickades även till Krungårdsskolan i 
Blomstermåla där barn över årskurs sex går.  
 
I Skytteanska skolan går elever från förskoleåldern och fram till årskurs 
två. På Alsteråskolan går elever i årskurs tre till årskurs sex.  Elever över 
årskurs sex åker sedan till Krungårdskolan i Blomstermåla, en större 
skola med elever från förskoleåldern och upp till årskurs nio. 
 
Tre klasser på Alsteråskolan och tre klasser på Krungårdsskolan ingick i 
undersökningen: 

• 1 st fyra (enda fyran på Alsteråskolan) 
• 2 st sexor (samtliga sexor på Alsteråskolan) 
• 3 st åttor (samtliga åttor på Krungårdsskolan boende i Ålem) 

 
Undersökningen har kompletterats med en enklare kvalitativ undersök-
ning med eleverna på Skytteanska skolan, se 3.2. 
 
Undersökningen bestod av tre delar: 
 

• 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.  

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

Ålem 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 skolskjuts-
elever eller de som blev skjutsade med bil till skolan. 

 
• Del 3- En kar ta över  vägen till fr itidsaktiviteter . 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 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 gällde inte denna del de barn som åkte 
buss eller blev skjutsade med bil till aktiviteten. 

 
Eftersom årskurs 8 åker skolbuss till Blomstermåla går eller cyklar de 
inte till skolan. De ombads därför endast rita in sina fritidsaktiviteter på 
kartorna.  
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Enkäterna delades ut under lektionstid av personal från Trivector, och 
eleverna fyllde självständigt i svaren och ritade in sina vägar. Minst två 
vuxna fanns till hands i varje klass för att hjälpa barnen. För årskurs 8 
ansvarade rektor och lärare för att enkäter och kartor fylldes i korrekt. 
 
 

3.2 Komplettering Skytteanska 
skolan 

För att problemen och farorna i Ålems kyrkby ytterligare skulle belysas 
gjordes en extra studie på Skytteanska skolan i Ålems kyrkby. Eftersom 
barnen här ansågs för unga för att klara av att fylla i enkäter och kartor 
gjordes ett besök i en andraklass där barnen med hjälp av handuppräck-
ning fick svara på några frågor om hur de tog sig till och från skolan 
samt om det fanns några speciella faror de upplevde i orten. 
 
 

3.3 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 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. 
 
 

3.4 Kvalitativ studie 

Som en kvalitativ del i studien diskuterades trafikmiljön på plats med 
några elever. Tre elever från årskurs 4 och tre från årskurs 6 valdes ut. 
Under en promenad längs de utvalda stråken, diskuterades trafiken och 
farorna. Utan att bli alltför styrda gavs barnen möjlighet att ge åsikter 
och synpunkter om stråk och platser i orten. 
 
 

3.5 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 
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faktorer som typ av gata, utformning, hastighet, sikt, parkering, kom-
plexitet och flöden av bilar. Dessa faktorer räknas sedan samman och 
ger ett betyg för sträckan/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 72 barn svarade på enkäten. I årskurs fyra var svarsfrekvensen 
100 % (25 barn svarade), i årskurs sex var svarsfrekvensen 94 % (34 av 
36 barn svarade) och bland åttorna svarade 13 av 17, vilket ger en svars-
frekvens på 76 %. Sammantaget blir svarsfrekvensen 92 %. Bokstaven 
N i figurtexterna i detta kapitel avser antal barn som har besvarat den 
aktuella frågan (om inget annat anges). 
 
Totalt sett var 51 % pojkar och 49 % flickor (se figur nedan). I årskurs 
fyra är andelen tjejer något fler medan det i övriga årskurser var något 
fler killar som svarade. 
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Figur 4.1 Könsfördelningen mellan barnen. Nåk 4=25, Nåk 6=34, Nåk 8=13 

 
Majoriteten av barnen bor inne i tätorten, Figur 4.2. 
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Figur 4.2 Boende bland barnen. Nåk 4=25, Nåk 6=34, Nåk 9=13 
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Färdmedel till och från skolan 
Totalt sett är det hälften av alla elever som åker buss till skolan. Åtton-
deklassarna som går i skolan i Blomstermåla åker alla skolbuss, förutom 
de som blir skjutsade med bil. Bland de yngre barnen går och cyklar 
ungefär hälften av eleverna. Ca en tredjedel åker skolbuss. Bland ele-
verna i fjärdeklass blir en knapp femtedel skjutsade med bil till skolan. 
Majoriteten av dessa bor dock utanför Ålem. 
 
Frågorna som ställdes löd ”Hur tog du dig till skolan idag”  och ”Hur ska 
du ta dig hem från skolan idag” . 
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Figur 4.3 Barnens färdmedel vid resa till och från skolan. Nåk 4=50 re-

sor, Nåk 6=68 resor, Nåk 8=26 resor 
 
Mellan fjärde och sjätte klass förändras resvanorna såtillvida att en del 
av bilresorna ersätts med cykelresor. Detta kan tyda på att eleverna i 
fjärde klass inte anses vara tillräckligt trafikmogna för att cykla på egen 
hand till skolan.  
 
Figur 4.4 visar fördelningen av färdmedel till och från skolan, beroende 
av om man bor i eller utanför Ålem. Då samtliga i årskurs 8 åker skol-
skjuts, ingår de inte i figuren. Av de elever som bor i Ålem (stations-
samhället eller kyrkbyn), är det 32 % som går till skolan och 42 % som 
cyklar. Att så många som 21 % anger att de åker skolbuss fastän de bor 
inne i samhället beror troligtvis på att boende i Ålems kyrkby angett att 
de bor i samhället, men åker skolbuss till skolan och var femte blir 
skjutsad med bil.  
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figur 4.4 Barnens resor (åk 4 och 6) till skolan fördelat på bostadsort . 
Ninne i Ålem=76 resor,  Nutanför Ålem=42 resor.  

  

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. Frågan löd ”Hur tog du dig till/från din 
fritidsaktivitet igår?”  
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Figur 4.5  Barnens färdmedel vid resa till och från fritidsaktiviteter. 
Nåk 4=40 resor, Nåk 6=58 resor, Nåk 8=16 resor 
  
  
Totalt sett är andelen som får skjuts i bil till fritidsaktiviteten knappt 
hälften. Andelen är högst bland de yngre barnen, men är relativt hög för 
samtliga årskurser. 

 
Trygghet vid gång- och cykelresor till skolan 
I enkäten tillfrågades eleverna om hur trygg och säker de upplever att 
skolvägen är när de går eller cyklar. Ett fåtal elever i sjätteklass uppger 
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att de ofta är rädda när de går eller cyklar till skolan. Andelen som upp-
ger sig vara rädda är något större bland sjätteklassarna än bland fjärde-
klassarna. Eftersom åttondeklassarna inte går eller cyklar till skolan 
finns de inte med i figuren. 
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Figur 4.6 Trygghet vid gång- och cykelresor till skolan (åk 4 och 6).   

Nåk 4=20, Nåk 6=29 

 

Trygghet vid bil- och bussresa till skolan 
Andelen som känner otrygghet vid resa med bil eller buss är ganska hög. 
Bland tjejerna i fjärdeklassen uppger hälften att de ofta eller ibland kän-
ner sig otrygga/rädda. Bland åttondeklassarna uppger mer än hälften av 
tjejerna att de ibland känner sig rädda. Då åttondeklassarna går i skolan i 
Blomstermåla åker majoriteten buss och blir upphämtade på ett antal 
olika platser i Ålem. Andelen tjejer som känner sig otrygga är betydligt 
högre än andel killar generellt sett. Endast i årskurs 6 är andelen killar 
som känner sig otrygga något fler än tjejerna.  
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Figur 4.7 Trygghet vid bil- och bussresa (åk 4, 6 och 8). Nåk 4=20,  
 Nåk 6=29, Nåk 8=8 
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Hjälmanvändning vid skolresa 
I enkäten fick eleverna uppge om de använde cykelhjälm när de cyklade 
till och från skolan. Resultatet finns i Figur 4.8. I årskurs fyra använder 
drygt 80 % av barnen alltid hjälm när de cyklar till/från skolan. Ytterli-
gare 10 % använder hjälm ibland. Endast några enstaka procent använ-
der inte cykelhjälm. I årskurs 6 är det betydligt färre som använder cy-
kelhjälm. Knappt hälften av sjätteklassarna använder således aldrig 
hjälm när de cyklar till/från skolan. När frågan diskuterades med några 
av eleverna var det flera som sa att fjärdeklassarna nästan alltid använde 
hjälm men att det redan i årskurs fem blev en drastisk minskning i andel 
som använder cykelhjälm. 
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Figur 4.8 Hjälmanvändning vid cykelresor till/från skolan. Nåk 4=16, Nåk 

6=27. 

 

Hjälmanvändning vid fritidsresa 
Vid cykelresor på fritiden är hjälmanvändningen genomgående lägre än 
för skolresorna, se Figur 4.9. I årskurs 8 är det ingen som använder cy-
kelhjälm på fritiden. 
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Figur 4.9 Hjälmanvändning vid cykelresor på fritiden. Nåk 4=23, Nåk 

6=32, Nåk 9=13. 
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Övriga kommentarer till enkäten 
I slutet på enkäten fanns en möjlighet att skriva en kommentar om trafi-
ken i Ålem, något som elva barn har gjort. Kommentarerna finns samla-
de i bilaga 1. Många kommentarer handlar om bilarnas hastighet. Några 
har önskemål om en bro över väg E22.   
 
 
 

4.2 Primära stråk och farliga platser 

Utifrån barnens ifyllda kartor identifierades de primära stråken, d v s de 
stråk som många barn använder, samt de platser som barnen upplever 
som farliga. I detta avsnitt redovisas resultaten i två kartor, en för skol-
vägar och en för resor till fritidsaktiviteter. För metodbeskrivning se 
avsnitt 3. 
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Skolvägar 
I Figur 4.10 visas barnens svar från de kartor som fylldes i. Antalet av 
de tillfrågade barnen som använder varje stråk representeras av olikfär-
gade linjer, och de faror som barnen pekat ut visas som punkter. 
 
De mest använda stråken är Johan Skyttes väg, Skansvägen, Alsteråvä-
gen och Jutevägen. 
 
Vad gäller farliga korsningar anser många att korsningen Alsteråvä-
gen/Skansvägen är den mest farliga korsningen. Det är mycket trafik och 
bilarna stannar inte vid övergångsstället. Nästan en fjärdedel av angivna 
faror ligger i denna korsningen. Även korsningen Alsteråvägen/ Sand-
viksvägen anses vara svår att korsa eftersom bilar kör fort och inte stan-
nar för fotgängare vid övergångsstället. Farliga sträckor visar sig fram-
förallt vara Alsteråvägen där flera uppger att bilar och mopedister kör 
för fort. 

 

Figur 4.10 Barnens skolvägar: Trafikering och faror. N=46 
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Fritidsvägar 
I Figur 4.11 visas barnens väg med cykel eller till fots till och från olika 
fritidsaktiviteter. Antalet av de tillfrågade barnen som använder varje 
vägsträcka markeras med linjer i olika färger, och de platser som barnen 
pekat ut som farliga markeras som punkter.  
 
Mest använda stråk vid fritidsresor är framförallt norra delen av Alsterå-
vägen samt Sandviksvägen. Många barn förflyttar sig även utmed 
Skansvägen samt vägarna runt Alsteråskolan och väg 627 i Ålems kyrk-
by. 
 
Farorna vid dessa resor är framförallt korsningen med E22:an men även 
(liksom vid skolresor) korsningen Alsteråvägen/Sandviksvägen samt 
Alsteråvägen/Skansvägen. 
 

 
Figur 4.11 Barnens fritidsvägar: Trafikering och faror. N=49 
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4.3 Analys av stråk 

 
I detta avsnitt redovisas resultatet från inventeringen med hjälp av OR-
metoden. I bedömningen av vilka vägar som skulle inventeras togs hän-
syn till dels var barnen hade markerat faror och dels vilka vägar som var 
mest trafikerade enligt barnens kartor. Alla stråk som markerats av mer  
än 10 barn, antingen vid skolresor eller vid fritidsresor, har inventerats.  

 
Flertalet stråk i Ålem är av sämre kvalitet, detta gäller framförallt utmed 
vägar där ingen separerad gång- och cykelbana finns. Ett antal sträckor 
har lite bättre kvalitet men ingen sträcka uppnår riktigt god kvalitet. De 
röda ringarna visar på platser av särskilt intresse. Platserna beskrivs med 
egna avsnitt senare i detta kapitel.  
 
Ring 1, Bokvägen 
Ring 2, Alsteråvägen/Sandviksvägen 
Ring 3, Alsteråvägen/Skansvägen 
Ring 4, Alsteråvägen, södra delen 
Ring 5, GC-passage över väg E22 
Ring 6, Häradsvägen 
Ring 7, Sandviksvägen 
Ring 8, Alsteråvägen/Furuvägen 
Ring 9, Johan Skyttes väg 
 
I OR-metoden betygsätts inte gång- och cykelvägar som är helt frilig-
gande från övrig trafik, därför är dessa sträckor markerade med mörk-
blått på kartan. 
 
Kartan i Figur 4.12 används som underlag för åtgärdsförslag. I analysen 
och åtgärdsförslagen ingår dessutom anmärkningar från fokusgruppen. 
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. Dock 
ger inventeringen en översiktlig bild av tillståndet på orten. 
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Figur 4.12 Trafiksäkerhetens kvalitetsnivå enligt OR-metoden. De röda 

ringarna utmärker de platser som finns omnämnda i texten. 
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Ring 1, Bokvägen 
Den separata cykelvägen som startar i norra Ålem går en sträcka längs 
Bokvägen (se Figur 4.13). Sträckan har getts lägre betyg enligt OR-
metoden då tillåten hastighet är 50 km/h och det saknas separererade 
gång- och cykelvägar. Vägen används relativt frekvent, både vid skolre-
sor och fritidsresor. Ingen av barnen har dock angett någon fara på den-
na gata. 
 

 

Figur 4.13 Bokvägen 
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Ring 2, Alsteråvägen/Sandviksvägen 
Söder om brandstationen korsar den separata gång- och cykelvägen 
Sandviksvägen (se Figur 4.14). Många barn rör sig här och flera har 
också angett att bilarna inte stannar vid det övergångsställe som ligger 
på Sandviksvägen. Övergångsstället med refug och den goda sikten har 
ändå lett till att korsningspunkten inte getts låg kvalitet enligt OR-
metoden. 
 
 

 
Figur 4.14 Gc-passage över Sandviksvägen 
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Ring 3, Alsteråvägen/Skansvägen 
En stor ström av barn passerar varje dag övergångsstället vid ICA, strax 
norr om där Alsteråvägen korsar Skansvägen (se Figur 4.15). Flera barn 
har i sina kartor uppgett att bilar inte stannar vid övergångsstället. Enligt 
OR-metoden får korsningspunkten relativt dålig standard. Utfarten från 
ICA och korsningen med Skansvägen gör platsen till relativt komplex. 
Svårigheterna att korsa bekräftas även av barnen i den kvalitativa under-
sökningen som uppgav att de ibland kan bli stående vid övergångsstället 
ett tag innan någon stannar. 
 

 
Figur 4.15 Övergångsställe vid korsningen Alsteråvägen/ Skansvägen. 

Fotot är taget söderut. Till vänster strax utanför bilden lig-
ger ICA och den anslutande vägen till höger i bilden är 
Skansvägen. 

 
Längre söderut längs Alsteråvägen finns även ett övergångsställe, strax 
intill en förskola. Synpunkter från kommun och föräldrarförening har 
visat på behov av åtgärder även i denna punkt. 
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Ring 4, Alsteråvägen, södra delen 
Mindre god standard har enligt OR-metoden den södra delen av Alsterå-
vägen, se Figur 4.16. Hastigheten är 50 km/h och endast trottoar före-
kommer på ena sidan längs vägen. En hel del barn går och cyklar här 
både till skolan och på fritiden. 
 
 

 
Figur 4.16 Alsteråvägen, södra delen 
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Ring 5, GC-passage över väg E22 
Väg E22 går förbi orten och skapar en barriär mellan stationssamhället 
och Ålems kyrkby (se Figur 4.17). E22:an är en högtrafikerad väg och 
hastigheten i korsningspunkten är skyltad 70 km/h. Vid skolresor skjut-
sas barnen med skolbuss över vägen men på fritiden är det en hel del 
barn som korsar både till fots och med cykel.  
 
Inget markerat övergångsställe finns i korsningspunkten men en refug 
underlättar passagen för de gående. Refugen samt den goda sikten gör 
att korsningspunkten uppnår standarden ”mindre god”  istället för ”dålig”  
enligt OR-metoden. Flera barn har i sina enkäter uppgett att bilarna kör 
för fort i denna punkt. 
 
 

 
Figur 4.17 Gc-passage över väg E22 
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Ring 6, Häradsvägen i Ålems kyrkby 
De barn som vill ta sig till fots eller med cykel mellan Ålems kyrkby 
och stationssamhället måste färdas längs Häradsvägen (Figur 4.18). Has-
tigheten längs vägen är skyltad till 50 km/h på större delen av sträckan. 
Den sista biten närmast E22 är skyltad till 70 km/h och en kortare 
sträcka utanför skolan är skyltad till 30 km/h. Vägen är relativt högtrafi-
kerad och det förekommer en del tung trafik. Sträckan har fått relativt 
låg standard enligt OR-metoden och flera barn har skrivit att de saknar 
gång- och cykelväg. Att detta upplevs som ett problem bekräftades även 
av barnen vid besöket på Skytteanska skolan.  
 

 
Figur 4.18 Häradsvägen 
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Ring 7, Sandviksvägen 
Från väg E22 in till stationssamhället går Sandviksvägen (se Figur 4.19). 
Här saknas gång- och cykelväg vilket även några barn uppgett. Sträckan 
har även getts dålig kvalitet enligt OR-metoden. Eftersom barnen åker 
skolbuss över E22:an mellan kyrkbyn och stationssamhället är det fram-
förallt vid fritidsresor som vägen används av barnen. 
 

 
Figur 4.19 Sandviksvägen 
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Ring 8, Alsteråvägen/Furuvägen 
Från det mest nordliga området i Ålem saknas en bra koppling för fot-
gängare och cyklister till centrum av Ålem (se Figur 4.20). Alsteråvägen 
saknar gång- och cykelbana och hastigheten längs vägen är 70 km/h.  
 

 
Figur 4.20 Alsteråvägen/Furuvägen 
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Ring 9, Johan Skyttes väg 
Johan Skyttes är vägen som passerar utanför Alsteråskolan (se Figur 
4.21). Inga av barnen har kommenterat att den känns otrygg eller farlig 
men sträckan har getts relativt dåligt betyg i OR-metoden och här passe-
rar dagligen många barn. Sträckan saknar separat gång- och cykelväg. 
Synpunkter från kommun och föräldrarföreningen har även visat på 
mycket trafik och en otrygg situation för barnen vid rusningstid. 
 
 

 
Figur 4.21 Johan Skyttes väg utanför Alsteråskolan 
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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 Ålem, inte 
heller luftföroreningar utgör något stort problem tack vare den ringa 
trafiken inne i samhället, samt det öppna läget. Skönhet och trevnad be-
ror i hög grad på den subjektiva bedömningen och är därmed svåra att 
inkludera i allmänna åtgärdsförslag. Vi har valt att fokusera på trafiksä-
kerhet och tillgänglighet i de åtgärdsförslag som följer här.  
 
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. 
 
I Ålem är det 10 % (14 st) av eleverna som får skjuts till och från skolan. 
Bland fjärdeklassarna är det 18 % (9 st) som blir skjutsade, medan en-
dast 6 % (4 st) av sexorna och 4 % (1 st) av åttorna blir skjutsade. Att en 
relativt hög andel av de yngre barnen blir skjutsade kan ha flera orsaker.  
Dels kan det bero på att föräldrarna inte anser att fjärdeklassarna är till-
räckligt trafikmogna för att gå eller cykla själva till skolan, dels att för-
äldrarna ändå har ärende till skolan (t ex ett yngre syskon) eller använ-
der bilen för att ta sig till arbetet.  
 
Ett förslag på åtgärd är att undersöka varför föräldrarna skjutsar barnen i 
bil till skolan. Först när anledningarna till skjutsning är kända kan man 
påverka beteendet med hjälp av riktad information. För att minska 
skjutsningen av barnen kan föräldrarna gå ihop i grupper och hjälpas åt 
att följa barnen till skolan. Detta kan dock vara svårt då antal barn är 
relativt få och ganska utspridda i orten. 
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5.2 Steg 2 - 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 på detta skulle t ex kunna vara att få barnen att i 
ännu högre grad använda den separata gång- och cykelväg som går inne 
i bostadsområdena (längs Bokvägen) i norra Ålem och som mynnar ut 
vid brandstationen, istället för att cykla längs Alsteråvägen. Längs Alste-
råvägen förekommer en del tung trafik och det saknas separerad gång- 
och cykelväg. 
 
 

5.3 Steg 3 - Vägförbättringsåtgärder 
Här följer förslag på fysiska åtgärder i de korsningar och på de sträckor 
som tidigare pekats ut. Högst prioritet bör ges ti ll att skapa säkra över-
gångsställen över Sandviksvägen och Alsteråvägen. Där passerar flest 
barn och det är också här som flest angett att de känner sig otrygga. 
 

Bokvägen 
För att öka standarden på det gång- och cykelstråk som går i norra Ålem 
samt ytterligare få barnen att välja denna väg istället för Alsteråvägen, 
bör hastigheten sänkas till 30 km/h. Gatan är ganska bred för att vara en 
lokalgata. Bredden skulle kunna minskas till förmån för gående och cyk-
lister genom att måla cykelfält längs gatan. 
 

Alsteråvägen/Sandviksvägen 
De befintliga generösa radierna i korsningen inbjuder till höga hastighe-
ter. För att minska hastigheten i korsningen föreslås att korsningen rätas 
upp och radierna minskas samt att överfarten läggs så vinkelrätt och så 
nära korsningen som möjligt. Överfarten utförs upphöjd för att dämpa 
hastigheten, och bör även förses med mittrefug, för att ge barnen möj-
lighet att korsa en körbana i taget. Upphöjningen utförs med långa ram-
per som fungerar som hastighetsdämpande utan att vara ett alltför stort 
hinder för den tunga trafiken som passerar korsningen (om man vill att 
det ska vara framkomligt för den tunga trafiken). Exempel på utform-
ning med upphöjd överfart och mittrefug visas i Figur 5.1. 
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Figur 5.1 Exempel på upphöjd gångpassage. Foto: K. Neergaard 

 

Alsteråvägen/Skansvägen 
Vid övergångsstället över Alsteråvägen har flera angett att det är svårt 
att korsa eftersom bilarna inte stannar. Här föreslås samma utformning 
som i korsningen Alsteråvägen/Sandviksvägen, dvs upphöjt övergångs-
ställe med mittrefug. Liksom i korsningen med Sandviksvägen används 
en svagare upphöjning med längre ramper för att inte utgöra ett alltför 
stort hinder för de bussar och andra tyngre fordonen som passerar kors-
ningen. För exempel på hur det kan se ut, se återigen Figur 5.1. 
 
Behov av hastighetsdämpande åtgärder finns även vid övergångsstället 
vid förskolan, strax norr om Movägen. Utformning sker förslagsvis på 
liknande sätt som vid övergångsstället vid Skansvägen. 
 

Alsteråvägen, södra delen 
Den cykelbana som går längs östra delen av Alsteråvägen bör förlängas 
ända ner till korsningen med Allmogevägen. Detta skapar en bättre till-
gänglighet och ett kontinuerligt cykelstråk från södra till norra delen av 
Ålem. Trottoaren är idag bred från Movägen och till Scauws väg och 
skulle eventuellt redan idag kunna tillåta cykeltrafik. 
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Gc-passage över väg E22 
För att säkra övergången över E22:an är det mest säkra alternativet 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 på fritiden. En planskild korsning skulle kraftigt minska den bar-
riär som E22:an idag utgör mellan Ålems kyrkby och stationssamhälle. 
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. 
 
Alternativet till en bro eller tunnel (som naturligtvis är ytkrävande och 
kostsamma åtgärder) är att säkra den befintliga passagen på ett bättre 
sätt, till exempel genom att göra körfälten smalare och mittrefugen bre-
dare så att bilarna tvingas köra i en kurva vilket gör att hastigheten 
sänks. 
 
Ett tredje alternativ för att göra bilisterna uppmärksamma på korsande 
gång- och cykeltrafik kan vara att använda sig av blinkande varnings-
skyltar som tänds när oskyddade trafikanter närmar sig korsningen. Det 
finns här två varianter: en skylt som varnar för oskyddade trafikanter när 
den känner att någon närmar sig på gång- och cykelvägen, eller en vari-
abel hastighetsskylt som sätter ned hastigheten från 90 km/h till 50 km/h 
när någon närmar sig. Om man väljer det senare alternativet kan man ta 
bort den befintliga skyltningen av 70 km/h vid korsningen, som enligt 
undersökningen inte efterlevs. I Figur 5.3 redovisas ett exempel på hur 
en variabel skylt kan se ut. 
 

 

Figur 5.3 Exempel på varningsskylt försedd med IR-detektorer i Växjö. 
© Växjö kommun 
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Häradsvägen i Ålems kyrkby 
För att öka tillgängligheten mellan Ålems kyrkby och stationssamhället 
är Häradsvägen i kyrkbyn en viktig länk. Idag hänvisas fotgängare och 
cyklister till den smala väggrenen. En smal gång- och cykelbana på söd-
ra sidan av vägen skulle öka standarden längs sträckan betydligt. GC-
banan ansluter i väster till den gång- och cykelpassage som idag leder 
fotgängarna och cyklisterna över E22:an.  

 
Sandviksvägen 
En ytterligare viktig länk i kopplingen mellan Ålems kyrkby och sta-
tionssamhället är Sandviksvägen. Liksom för Häradsvägen saknas här 
gång- och cykelbana. Genom att fortsätta med en smal gång- och cykel-
bana på södra delen av vägen som sträcker sig fram till Alsteråvägen 
minskar barriären mellan byarna och ger en bättre tillgänglighet och 
trafiksäkerhet för de boende. 
 

Alsteråvägen/Furuvägen 
Idag är den skyltade hastigheten 70 km/h ner till söder om Björkvägen. 
Denna gräns föreslås flyttas norrut några hundra meter norrut, strax norr 
om korsningen med Furuvägen. Strax söder om korsningen med Furu-
vägen anläggs en säker gångpassage med refug för att underlätta för 
gående och cyklister att korsa Alsteråvägen. Detta ger även en förbättrad 
tillgänglighet till den busshållplats som ligger öster om Alsteråvägen i 
höjd med Furuvägen. 
 
Gång och cykelbanan från centrum som idag slutar vid Körsbärsvägen 
får en fortsättning norrut längs Alsteråvägen och fram till korsningen 
med Furuvägen.  
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Figur 5.4 Föreslagna åtgärder i norra Ålem, Körsbärsvägen-

Furuvägen. 

 
 

Johan Skyttes väg 
Trottoar anläggs längs Johan Skyttes väg. Sträckan utanför skolan sänks 
till 30 km/h. 
 

Säker gångpassage med refug 

Ny gc-bana 

Sänkt hastighet 50 
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Befintlig gräns för 
50 km/h Gc-bana längs 30-gata 
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5.4 Steg 4- Nyinvesteringar och 
större ombyggnadsåtgärder 

I kap 5.3 ges förslag på vägförbättringsågärder för att underlätta för fot-
gängare och cyklister att korsa väg E22. På längre sikt föreslås att kors-
ningen görs planskild. 
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6. Slutsatser 
 
Här sammanfattas de viktigaste resultaten och åtgärderna för Ålems tra-
fiksituation. I åtgärdsförslagen fokuseras på trafiksäkerhet och tillgäng-
lighet. Buller, luftföroreningar och skönhet och trevnad har inte varit 
avgörande vid prioritering av åtgärder.  
 
 

6.1 Resultatet 

I detta avsnitt görs en genomgång av trafiksituationen i Ålem idag, samt 
en sammanfattning av de åtgärder som föreslås för att förbättra trygghe-
ten och trafiksäkerheten för barn och ungdomar. 
 

Problem idag 
I analysen av den nuvarande trafiksituationen i Ålem identifierades föl-
jande viktiga trafiksäkerhetsproblem: 

 
• Otrygg korsning över Sandviksvägen i korsningen med Alsterå-

vägen. 
• Svårigheter att korsa övergångsstället på Alsteråvägen strax norr 

om korsningen med Skansvägen samt vid övergångsstället vid 
förskolan lite längre söderut på Alsteråvägen. 

• Barn som väljer att cykla längs den inte lika trafiksäkra Alsterå-
vägen istället för den separata cykelvägen inne i bostadsområde-
na. 

• Otrygg korsning med mycket trafik och höga hastigheter över 
väg E22. 

• Avsaknad av GC-bana längs södra delen av Alsteråvägen. 
• Frånvaro av GC-bana längs Häradsvägen, Sandviksvägen och 

norra delen av Alsteråvägen. 
• Avsaknad av säker korsning vid Alsteråvägen/Furuvägen. 
• Avsaknad av separat gång- och cykelväg längs Johan Skyttes 

väg. 
 

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

• Minskade kurvradier i korsningen Sandviksvägen/Alsteråvägen 
för att dämpa hastigheterna. Cykelöverfarten flyttas närmre kors-
ningen och GC-överfarten görs upphöjd med mittrefug. 

• Övergångsstället vid ICA på Alsteråvägen höjs upp och förses 
med mittrefug för att dämpa hastigheten och öka möjligheterna 
att korsa. Liknande åtgärd genomförs på övergångsstället vid 
förskolan söder om korsningen med Skansvägen. 
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• Hastigheten på Bokvägen sänks till 30 km/h och förses med må-
lade cykelfält för att minska gatubredden. 

• För GC-överfarten över väg E22 finns tre alternativ: 
o planskildhet,  
o avsmalning av körfälten genom att göra bredare mittrefug 

och på så sätt tvinga ner hastigheterna,  
o variabla hastighetsskyltar som sänker hastigheten när nå-

gon vill korsa vägen och/eller varnar för oskyddade trafi-
kanter. 

• Den separerade GC-banan på östra sidan av Alsteråvägen för-
längs ner till korsningen med Allmogevägen. 

• Smal GC-bana byggs på södra sidan av Häradsvägen och Sand-
viksvägen. 

• Ny GC-bana anläggs längs Alsteråvägens norra del (mellan 
Körsbärsvägen och Furuvägen) 

• Säker gångpassage anläggs över Alsteråvägen i korsningen med 
Furuvägen. 

• Trottoar anläggs längs Johan Skyttes väg. Sträckan utanför sko-
lan sänks till 30 km/h. 

 
Vi bedömer att högst pr ior itet bör ges till övergångsställena över Sand-
viksvägen samt övergångsställena över Alsteråvägen. Här passerar flest 
barn och det är också här som flest barn angett att de känner sig otrygga.  
 
 

Överensstämmelse med vidtagna och 
planerade åtgärder 
Hos Vägverkets finns idag planer på hastighetssäkring av övergångsstäl-
len längs Alsteråvägen. Detta är helt i linje med de behov barnen ut-
tryckt i undersökningen. 
 
Mer långsiktiga planer på Vägverket är de funderingar som finns på 
eventuell ny anslutning från Alsteråvägen norrut, mot E22:an för att leda 
om trafiken och göra Alsteråvägen mer till en bygata. På Vägverket dis-
kuteras även åtgärder för att förbinda Ålems Kyrkby och Timmernabben 
med Ålems stationssamhälle. Detta kan exempelvis göras genom plan-
skildhet under väg E22. Denna förbättrade koppling mellan kyrkbyn och 
stationssamhället har efterfrågats av många barn i undersökningen. 
 

Överensstämmelse med olycksstatistik 
Enligt den olycksstatistik Vägverket har samlat in i programmet 
STRADA har det under det mellan 2002 och 2004 skett 15 rapporter av 
personer inblandade i olyckor i Ålem, varav ett dödsfall. I två av olyck-
orna har en fotgängare eller cyklist varit inblandad i olyckan och i fem 
av av fallen var personerna barn eller ungdomar. Båda olyckorna med 
fotgängare och cyklister var singelolyckor. Dock bör man vara medve-
ten om att det dels endast gäller en period på två år samt att det finns ett 
mörkertal när det gäller den här typen av statistik. Att få olyckor med 
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fotgängare och cyklister har skett är således inte en bekräftelse på att det 
inte finns behov av åtgärder. För varje olycka som sker brukar man räk-
na med att ett antal incidenter sker (som inte leder till en olycka). 
 

Övriga inkomna synpunkter 
Analys och åtgärdsförslagen i rapporten bygger på de synpunkter barnen 
har samt de resultat som kom fram i inventeringen. Hänsyn har även 
tagits till synpunkter inkomna från kommunen och föräldrarföreningen.  
 
 

6.2 Metoden 

I detta avsnitt diskuteras för- och nackdelar med de valda undersök-
ningsmetoderna, enkätundersökning med kartor, en fokusgrupp 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. 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. 
 
Då tidigare projekt visat på att tredjeklassare är på gränsen till för unga 
för att klara av uppgiften att rita in sina gång- och cykelvägar till skolan, 
genomfördes denna gång studien hos fjärdeklassare istället. Detta funge-
rade väl. Barnen hade inga större problem att fylla i sina kartor, med viss 
hjälp från personal från Trivector och lärare. Eleverna hjälpte även var-
andra 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”. 
 
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 till åttor-
na, kanske inte denna instruktion blev tillräckligt tydlig. Även yngre 
barn kan förstås ha missat instruktionen. 
De olika farorna skulle markeras med siffror i kartan. Barnens synpunk-
ter på faror är både relevanta och intressanta. Detta tycktes fungera rela-
tivt väl för barnen. Om barnen fick arbeta helt fritt valde de dock oftast 
att endast fylla i sin gång- och cykelväg och inte markera några faror. 
Vid direkt fråga till barnen om faror och otrygga punkter kunde de dock 
ofta nämna flera stycken, vilket tyder på att de behöver lite stöd och 
vägledning för att korrekt fylla i kartorna. Detta gällde framförallt för de 
yngre barnen. 
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Tidsåtgången för enkäten och de två kartorna är minst en timme för en 
fjärdeklass och ca 45 minuter för en sjätteklass. Utdelningen av enkäter 
till åttondeklassarna sköttes av lärarna i respektive klass och det finns 
därför ingen uppfattning om denna tidsåtgång. 
 

Kvalitativ studie 
För att fördjupa kunskapen om barnens syn på trafiken i det egna sam-
hället, diskuterades trafikmiljön på plats med några elever. Barnen togs 
med ut på en promenad längs de stråk, som efter att ha sett barnens kar-
tor bedömts som mest intressanta. Promenaden gav en möjlighet att dis-
kutera problemen på plats, vilket är värdefullt för att få fler kommenta-
rer från framförallt de yngre barnen. En annan fördel med promenad är 
att en vuxen får chansen att studera barnens beteende i trafiken.  
 
Nackdelen med denna metod 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. 
 
På grund av den omfattande enkätstudie som genomförs före den kvali-
tativa delen av studien, uppkom inga nya farliga platser eller sträckor 
genom den kvalitativa studien utan snarare bekräftades tidigare resultat. 
Däremot gav studien en mer detaljerad och nyanserad bild av de resultat 
som framkommit tidigare eftersom barnen med sina egna ord får ge ut-
tryck för sina upplevelser och iakttaganden. Detta gäller även den extra 
studien som gjordes på Skytteanska skolan. 
 
 

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 alltid 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.  
 
GC-passagen över E22:an är ett exempel som enligt vår bedömning och 
Lugna Gatan-metoden borde fått betyget ”dålig”  standard. Hastigheterna 
är höga och trafiken längs vägen tät. Den goda sikten och det faktum att 
det är en separat gc-korsning utan andra komplexiteter (d v s det enda 
farliga är den stora strömmen av korsande bilar) höjer dock standarden 
enligt OR-metoden. 
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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 Mönsterås 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 Alsteråskolan och Skytteanska skolan. Det är upp till alla 
berörda parter att dokumentet hålls aktivt och används när tillfälle ges, 
exempelvis när en ombyggnad eller underhållsåtgärder ändå ska genom-
föras. 
 
En fråga att ta tag i på Alsteråskolan, är anledningarna till att barn skjut-
sas till skolan. Föräldrarna bör tillfrågas om skjutsningen beror på tra-
fiksituationen, eller på något annat. Först därefter kan man sätta in på-
verkansåtgärder för att minska skjutsandet. 
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  BILAGA 1  

 

 

Barnens kommentarer 
 

• På väg till busshållplatsen måste jag gå i en kurva där bilarna kör 
i 70-90 istället för 50 som man ska så jag brukar vara rädd när 
jag går där i Pataholm. 

• Jag tycker att trafiken är bra men ibland kör för fort 
• Jag tycker att det går för fort genom Ålem ibland 
• Övergångsställe syns lite vid skytteanskolan, jag var nära att bli 

överkörd en gång. 
• Ibland är vägen bubblig 
• Nu cyklar jag inte så mycket bara för att man måste ha hjälm. 
• Det är dålig inlinesväg över nästan hela Ålem. 
• Det var bra att ni sänkte farten genom Ålem. Bilarna körde jätte-

fort innan. 
• Jag vill ha typ en bro över E22 så att man kan cykla över. 
• Att ha en cykelväg istället för att cykla över E22. 
• Sjöboda-Häggemålabussen får man alltid vänta på för den kör 

småbarn först. 


