
UTVÄRDERING
 

Barnkonsekvensanalys 
i Annelöv

PUBLIKATION 2006:26



Titel: Utvärdering - Barnkonsekvensanalys i Annelöv
Publikation: 2006:26
ISSN: 1401-9612
Utgivningsdatum: 2006-05-15
Författare: Vägverket Konsult, Mattias Alfredsson och Helena Svensson 
Utgivare: Vägverket Region Skåne, avdelning samhälle 
Kontaktperson: Margareta Karrman, 044-19 50 58, margareta.karrman@vv.se 
Distributör: Vägverket Region Skåne, Box 543, 291 25 Kristianstad
vagverket.kri@vv.se, telefon: 0771-119 119, fax: 044-19 51 95



Utvärdering - Barnkonsekvensanalys i Annelöv 
 

 1

Sammanfattning 
 
Bakgrund 
 
De transportpolitiska målen och FN:s konvention om barns rättigheter ledde 
för ett antal år sedan till att Vägverket tog initiativ till genomförandet av ett 
antal barnkonsekvensanalyser (BKA). Tätorten Annelöv, belägen i 
Landskrona kommun, utsågs 2002 som pilotprojekt inom Vägverket Region 
Skåne vad gäller genomförandet av en BKA i samband med vägombyggnad.  
 
 
Syfte 
 
För att utveckla instrumentet barnkonsekvensanalys och dess metoder samt 
följa upp genomslaget i vägprojektet i Annelöv bestämdes att barn-
konsekvensanalysen i Annelöv skulle utvärderas.  
 
Utvärdering hade således flera syften, att utvärdera arbetet med BKA:n i 
Annelöv i form av både genomförande och genomslag i hela vägprojektet, 
att bedöma ombyggnadens effekt i Annelöv ur ett barnperspektiv, dvs har 
man tagit hänsyn till barnens bästa och nått de resultat man ville med 
åtgärderna samt att göra en helhetsbedömning av huruvida barnkonsekvens-
analyser generellt är ett bra och givande instrument i vägplanerings-
processen.  
 
 
Metoder 
 
Ett flertal metoder har använts inom ramen för denna studie, dels intervjuer 
och en mindre enkät samt genomläsning av material från genomförandet av 
BKA:n och sammanställningar av trafikmätningar. Materialet från projektets 
genomförande har studerats utifrån riktlinjer i de styrande dokument som 
finns nu, även om dessa har getts ut efter projektets genomförande. 
Trafikmätningarna genomfördes dels innan ombyggnaderna dels efter. 
 
Själva arbetet med BKA:n utfördes i samarbete mellan Vägverket, en 
konsultfirma, lärare och samtliga elever på skolan. Eleverna kartlade sin 
närmiljö och skolväg och hur de upplevde trafiken och hastigheterna där. De 
studerade övergångsställen, vägkorsningar och andra trafikfarliga ställen. 
Fordonens hastighet diskuterades och problem och farliga platser kom fram. 
Barnen ritade och berättade om sina förslag till åtgärder och förbättringar. 
Detta låg till grund för de förslag till åtgärder som sedan presenterades i 
BKA rapporten. 
 
 
Ombyggnaden i Annelöv 
 
Bl a utifrån den information man samlade in genom BKA:n genomfördes ett 
antal ombyggnationer av trafikmiljön i Annelöv. Det byggdes tätortsportar 
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för att markera Annelövs in- och utfarter samt sidoförskjutningar i vägen för 
att uppnå hastighetsdämpning. Även utanför skolan byggdes hastighets-
dämpande åtgärder i form av sidoförskjutningar och avsmalning av 
körbanan på en plats. 30 km/h på en sträcka förbi skolan infördes mellan 
7.30 och 16.00 och vid 30-zonens början och slut byggdes det också 
sidoförskjutningar. 
 
En parkeringsplats för bilar och en busshållplats med bussvändslinga 
byggdes söder om kyrkan (kyrkan ligger mellan skolan och den nya 
hållplasten). Mellan parkeringsplatsen/busshållplatsen och skolans ingång 
byggdes ett avskiljande staket mellan trottoar och vägbana. En korsning har 
rätats upp och övergångsstället har därmed förkortats och dessutom försetts 
med mittrefug. Ytterligare några korsningar har setts över. 
 
 
Resultat och Analys 
 
Trafikmätningarna visar att åtgärderna har fått effekten att medelhastigheten 
för samtliga fordon har sjunkit från ca 42 km/h till ca 39 km/h under 
vardagsmedeldygnet. Medelhastigheten har sänkts till ca 34 km/h från 
tidigare ca 35 km/h efter åtgärdernas införande under den tid då 
hastighetsbegränsningen är 30 km/h. 85 percentilen var sänkt från 53 till 48 
km/h. Det betyder att 15% av bilisterna i efterstudien kör fortare än 48 km/h.  
 
Nästan alla barn tyckte att det hade blivit mycket bättre trafikmiljö i 
Annelöv sedan ombyggnaden. De flesta mindes vilka problem de hade 
upplevt tidigare och var medvetna om att man hade byggt om så att det 
skulle bli bättre. När man frågade barnen om bilisternas hastighet så tyckte 
ändå de flesta att bilisterna kör för fort utanför skolan. Ungefär hälften 
tyckte att trafiken kändes farlig utanför skolan. Det som fortfarande ansågs 
dåligt med trafiken i Annelöv var att det inte var så många bilister som 
stannade vid övergångsstället och att lastbilar och bilar fortfarande kör fort 
förbi skolan.  
 
I princip alla föräldrar tyckte det var positivt att barnen fick vara delaktiga i 
planeringsprocessen på det sätt som skedde. Anledningar till att man tyckte 
det var positivt var framför allt att barnen tänker på saker som vuxna inte gör 
och att det till stor del är barnens säkerhet det rörde sig om.  
 
Lärarna var förhållandevis nöjda med utfallet av ombyggnaderna. De ansåg 
också att det var mycket positivt att barnen fick vara med och ge sina 
synpunkter. Insikten om trafiksäkerhet blev säkert större åtminstone när 
arbetet pågick. Lärarna skulle rekommendera andra skolor att arbeta på 
liknande sätt och tyckte att det var ett bra projekt. Man önskade dock att 
processen hade varit snabbare så man tydligt hade sett hur det ena ledde till 
det andra, så att barnen fått en större känsla för att det var deras insats som 
ledde till ombyggnad. 
 
Projektledaren från Vägverket menade att det som är bra med 
barnkonsekvensanalyser är att nya gruppers röster blir hörda. Tack vare 
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arbetet i skolan framkom nya problem med trafiken i Annelöv som ingen 
hade tänkt på tidigare. Dessa problem blev också åtgärdade, medan man inte 
nådde hela vägen fram med de höga hastigheterna.  
 
 
Följande frågeställningar diskuterades inom ramen för utvärderingen av 
BKA:n; 
 
- Hur fungerade genomförandet av BKA:n i Annelöv? 
- Vilken genomslagskraft fick BKA:n i vägbygget i Annelöv? 
- Hur blev de faktiska ombyggnaderna, dvs blev det bättre för barnen? 
- Är BKA:n ett bra instrument i vägplaneringsprocessen? 
 
 
Genomförandet 
De skrifter som beskriver hur en barnkonsekvensanalys bör genomföras togs 
fram efter det att BKA:n i Annelöv genomfördes. Ändå har BKA:n i 
Annelöv genomförts på ett sätt som på många vis följer det arbetssätt som 
föreslås i dessa skrifter. Det finns dock vissa områden som borde ha 
beskrivits tydligare, t ex. hur kartläggningen med barnen gick till och 
konsekvenserna av de åtgärder som man föreslog i BKA:n. 
 
Den största bristen med barnkonsekvensanalysen i Annelöv var att man i 
diskussionerna med barnen lade för stort fokus på deras förslag till åtgärder i 
stället för att prata om de problem barnen upplevde. Vägverkets personal 
borde utifrån vad barnen upplevde som problem, föreslå åtgärder som kunde 
lösa de problemen. Dessa borde sedan ha presenterats för barnen. Det är 
viktigt att åtgärdsförslagen konsekvensbeskrivs så att det tydligt framgår hur 
barnens problem kan lösas. Det saknades en redogörelse för de 
ställningstaganden som gjordes, varför vald lösning föreslogs och vilka 
konkurrerande intressen som fått företräde. Det finns därför ingen naturlig 
koppling mellan de problem som barnen beskriver och de åtgärder som 
föreslås.  
 
 
Genomslag 
Barnkonsekvensanalysens genomslag i projektet i Annelöv blev inte så stort 
som man kunnat önska. Någonstans i processen förbisågs åtminstone en del 
av de åtgärder som föreslagits i barnkonsekvensanalysen. I intervjuerna har 
det framkommit att några tänkbara åtgärder valdes bort på grund av 
prioritering av framkomlighet. Idag arbetar man på Vägverket allt mer med 
kundgrupper och deras behov. Detta bör leda till att intresset för resultat som 
är framtaget i en BKA blir allt större och därmed kan resultatet också få 
större genomslag i vägbygget än det fick i Annelöv. 
 
 
Faktiska ombyggnader 
Ombyggnaderna vid skolan har inneburit en mindre sänkning av 
medelhastigheten. Åtgärderna är dock inte dimensionerade för att bilisterna 
ska hålla 30 km/h. Vidare innebär framkomligheten för tunga fordon att 
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vanliga bilister kan hålla en högre hastighet. Trafikmätningarna visar också 
att ett antal fordon fortfarande kör långt över skyltad hastighet. Tryggheten 
för barnen urholkas av att vissa fordon även efter ombyggnaden håller en 
hög hastighet. 
 
I samtalen med barnen då BKA:n genomfördes dök det upp problem som 
inte hade uppmärksammats tidigare. Dessa problem blev åtgärdade tack vare 
barnkonsekvensanalysen. Också den stökiga trafikmiljön vid skolan blev 
betydligt bättre. Sammanfattningsvis kan sägas att det har blivit bättre, men 
inte tillräckligt bra trafikmiljö i Annelöv efter ombyggnaderna.  
 
 
BKA:n som arbetsmetod 
Alla inblandade, barn, föräldrar, lärare och Vägverkspersonal, framförde en 
mycket positiv inställning till arbetet med barnkonsekvensanalysen. Man 
uppskattade att man tog barnens åsikter på allvar och att man lyssnade på 
dem. Man tyckte också att det var bra att barnen fick en inblick i hur 
samhället och planeringsprocessen fungerar.  
 
Det är dock viktigt att arbete genomförs tidigt i processen för att resultatet 
ska kunna komma till sin rätt, t ex i förstudieskedet. Genom att fokusera 
problemen i trafikmiljön, i stället för åtgärder, bör en BKA få större 
genomslag i slutändan. Åtgärdsdiskussionerna lämnas till experter och i 
stället bör man bevaka att de föreslagna åtgärderna leder till önskad effekt så 
det blir det bästa för barnen. BKA:n kommer troligen att spela en allt 
viktigare roll i planeringen, inte minst med tanke på det kundfokus 
Vägverket nu arbetar utifrån. Denna första barnkonsekvensanalys och 
utvärderingen av den har lett till viktig kunskap för att kunna gå vidare. 
 
 
Slutsatser 
 
Arbetet med BKA:n i Annelöv genomfördes på ett gediget sätt, dock skulle 
det varit mer fokus på barnens upplevda problem och mindre diskussion 
med barnen om åtgärder. Rapporteringen kunde också ha varit tydligare vad 
gäller framför allt konsekvenserna av de olika åtgärderna. 
 
Genomslagskraften för BKA:n i Annelöv var inte så stor som man kunnat 
önska, troligen beroende på de prioriteringar som gjordes inom Vägverket 
då och för stort fokus på åtgärd i stället för åtgärders effekt. 
 
Flera positiva effekter uppnåddes genom de åtgärder som genomfördes i 
Annelöv. Dock har man inte nått ända fram eftersom barnen fortfarande 
upplever att bilarna kör fort. Barns upplevelse måste få väga tungt i 
utvärderingar av barns miljöer. 
 
BKA:n är ett mycket bra verktyg som sannolikt kommer att bli viktigare och 
viktigare i planeringen framöver, eftersom allt mer fokus läggs på olika 
kundgruppers behov i trafiken. Denna första barnkonsekvensanalys och 
utvärderingen av den har lett till viktig kunskap för att kunna gå vidare. 
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1. Bakgrund 
Synsättet på trafiksäkerhets- och handikappfrågor samt barns och äldres 
situation i samhället har förändrats. I Vägverkets policy framhålls att 
tillgängligheten för barn ska beaktas tidigt i den fysiska planeringen, vid 
projektering, byggande, drift och underhåll. Vägverket ska samråda med 
barn eller dem som företräder barn. Vid alla beslut som rör barn ska barns 
fria rörlighet, tillgänglighet, miljö, hälsa och säkerhet beaktas. 
 
Genomförandet av FN:s konvention om barnets rättigheter kräver att 
barnperspektivet ska finnas med i beslut som rör samhälls- och 
trafikplanering. Beslutande myndigheter bör ha försäkrat sig om att barnets 
bästa har kommit med i avvägningen och redovisats i beslutsprocessen. Det 
innebär att inför planering och beslut som rör barn ska prövningar av barnets 
bästa göras, dvs. barnkonsekvensanalyser. Hur barnen påverkas av beslutet 
ska beaktas, utredas och redovisas.  
 
Det övergripande målet för Vägverket är att säkerställa en 
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för 
medborgarna och näringslivet i hela landet. Detta övergripande mål 
förtydligas i de sex delmålen. Delmålet om tillgänglighet handlar om att 
samhällets verksamheter och transportsystemet ska vara tillgängliga för alla.  
Ur ett barnperspektiv handlar det om barnets rätt till fritids- och 
kulturaktiviteter samt annan daglig verksamhet. Barnen ska bl.a. kunna ta 
sig till skola och fritidsverksamheter utan att vara hänvisade till att bli 
skjutsade av vuxna. Delmålet om säker trafik utgår från att dödsfall och 
allvarliga skador är oacceptabla. Sett ur ett barnperspektiv betyder målet om 
en säker trafik varje barns rätt till livet. Inget barn ska dö eller åsamkas en 
långvarig hälsoförlust eller uppleva otrygghet på väg till och från skolan 
p.g.a. brister i vägtransportsystemet. Särskilda åtgärder ska vidtas för att 
förbättra säkerheten utmed skolvägarna. Delmålet om god miljö betyder att 
transportsystemet ska främja barnens miljö och tillgång till natur- och 
friluftsområden. Bullerstörningar och luftföroreningar från trafiken i barnens 
närmiljö ska minskas till ofarliga nivåer.  
 
Som en följd av de transportpolitiska målen och FN:s konvention om 
barnens rättigheter tog Vägverket initiativ till genomförandet av ett antal 
barnkonsekvensanalyser (BKA). Tätorten Annelöv i Landskrona kommun, 
utsågs 2002 som pilotprojekt inom Vägverket Region Skåne vad gäller 
upprättandet av barnkonsekvensanalys i samband med vägombyggnader.  
 
Ett antal barnkonsekvensanalyser har nu genomförts på olika regioner inom 
Vägverket. För att utveckla instrumentet barnkonsekvensanalys och dess 
metoder samt följa upp dess genomslag i projekten bör dessa utvärderas. 
Vägombyggnaden i Annelöv slutfördes 2004 och har nu varit i drift under 
drygt ett års tid. Vägverket Region Skåne inleder processen med att följa 
upp de barnkonsekvensanalyser som genomförts med att utvärdera projektet 
i Annelöv. 
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2. Syfte 
Denna utvärdering har flera syften. Ett av dem är att utvärdera arbetet med 
barnkonsekvensanalysen i Annelöv i form av både genomförande och 
genomslag i hela vägprojektet. Därutöver är ett syfte att bedöma om-
byggnadens effekt i Annelöv ur ett barnperspektiv, dvs har man tagit hänsyn 
till barnens bästa och har man nått de resultat man ville med åtgärderna. 
Slutligen görs en helhetsbedömning huruvida barnkonsekvensanalyser 
generellt är ett bra och givande instrument i vägplaneringsprocessen.  
 
Frågor som försöker besvaras i denna utvärdering är bl a; Vilken nytta ger 
barnkonsekvensanalyser? Vad ledde barnkonsekvensanalysen i Annelöv till? 
Använde man rätt instrument? Uppnådde man de effekter man önskade? 
 

3. Metod  
Ett flertal metoder har använts inom ramen för denna studie, dels intervjuer, 
en mindre enkät samt genomläsning av material från barnkonsekvens-
analysens genomförande och sammanställningar av trafikmätningar.  
Materialet från projektets genomförande har studerats utifrån riktlinjer i de 
styrande dokument som finns, även om dessa har getts ut efter projektets 
genomförande. Trafikmätningarna, gjorda av Vägverket Region Skåne,  
genomfördes dels innan ombyggnaderna, i november 2002, och efter 
ombyggnaderna under hösten 2005. 
 
Tre intervjustudier genomfördes; en med elever, en med lärare och en med 
representanter från Vägverket. Samtliga var involverade i arbetet med 
barnkonsekvensanalysen för tre år sedan.  
 
På skolan fanns i dagsläget femton elever som hade varit med i arbetet, tio 
killar och fem tjejer. Eleverna gick antingen i fjärde eller i femte klass nu. 
Barnen delades in i tre grupper för att diskutera ett antal öppna 
frågeställningar. Gruppintervjuerna varade i ca 45 minuter.  
 
Två lärare som deltog i arbetet för drygt två år sedan blev intervjuade i ca 20 
minuter vardera. Till dessa personer var också ett antal öppna 
frågeställningar formulerade. Det samma gällde två personer från Vägverket 
Region Skåne, som var inblandade i det aktuella projektet. Med den som var 
projektledare för barnkonsekvensanalysen i Annelöv gjordes en längre 
intervju, medan den andra var en betydligt kortare intervju genomförd via 
telefon. Barnens föräldrar fick en kort enkät att besvara, dels med några fasta 
svarsalternativ, dels med några öppna frågeställningar. 52 barn går på skolan 
och några av dessa är syskon vilket innebär att antalet familjer är färre än 52.  
 
Enkäterna skickades hem med barnen, vilket medför att vi inte har riktig 
kontroll över hur många enkäter som delats ut. Tjugosju enkäter har kommit 
in, vilket troligen utgör en svarsfrekvens på över 50%. Resultatet får därför 
antas ge en bild av föräldrarnas syn på den här typen av arbete i skolan och 
resultatet av barnkonsekvensanalysen. 
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Dessutom gjordes en liten övning med alla elever på skolan (52 stycken) där 
de genom handuppräckning, fick svara på ett antal enkla frågor om hur de 
kommer till skolan, om de tar sig till skolan själv, om de tycker trafiken 
blivit bättre i Annelöv mm. Alla elever var samlade i en sal när detta 
genomfördes. Eleverna som ingick i denna del gick i första till femte klass. 
Elever i klass sex finns inte längre på skolan.  
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4. Beskrivning av BKA:n i Annelöv 
Följande avsnitt är en summering av det arbete och den rapport som togs 
fram inom projektet barnkonsekvensanalys i Annelöv 2002. För mer en mer 
detaljerad redovisning hänvisas till rapporten från projektet, (Barn-
konsekvensbeskrivning, Trafiksäkerhetsåtgärder i Annelöv, objekt 5610). 
 
Barnkonsekvensanalysen i projektet Trafiksäkerhetsåtgärder i Annelöv hade 
som mål att få elever och lärare delaktiga i planprocessen samt att ge ett ökat 
kunnande inom trafikområdet. Samtliga elever på skolan deltog i arbetet 
med barnkonsekvensanalysen.  
 
Arbetet i skolan utfördes i samarbete mellan personal och företrädare från 
Vägverket, lärare och elever. Arbetet startades upp efter att inledande möten 
mellan representanter från Vägverket och lärarna på skolan hade 
genomförts. Därefter gjorde Vägverkets personal ett antal besök i skolan där 
man träffade eleverna och diskuterade och arbetade med de aktuella frågorna 
på ett flertal sätt. När projektet på skolan var avslutat redovisades barnens 
arbete för barnen själva, lärarna och föräldrarna vid ett flertal möten. 
  
Det eleverna arbetade med under projektets gång var att kartlägga sin 
närmiljö och skolväg och hur de upplevde trafiken och hastigheterna där. De 
studerade övergångsställen och vägkorsningar och andra trafikfarliga ställen. 
Fordonens hastighet diskuterades. Vid kartläggningen framkom en del 
farligheter och problem som eleverna dokumenterade. De ritade och 
berättade om sina förslag till fysiska åtgärder och förbättringar i Annelöv. 
Allt detta arbete samlades i en gemensam redovisning.  
 
 
I barnkonsekvensanalysen framkom följande problem för barnen: 
 
• Miljöstationens och busshållplatsens placeringar intill korsningen väg 

1179 och väg 1184 med stannade bilar respektive bussar som följd, 
hindrar sikten och bidrar ytterligare till att hela miljön i korsningen är 
allmänt otydlig och rörig. 

• Det är besvärligt att korsa väg 1179 för elever som kommer från 
Gisslabergsvägen, väg 1184. Hastigheten på Gisslabergsvägen uppfattas 
som hög. 

• I korsningen Toppåkersvägen och väg 1179 är sikten skymd och 
fordonens hastigheter upplevs som höga. 

• På flera ställen finns häckar som skymmer sikten för oskyddade 
trafikanter. 

• När skolbussen ska släppa av barnen måste den backa in på skolgården 
vilket medför stora trafikrisker för eleverna. I vissa fall tvingas 
busschaufförerna, på grund av att eleverna springer omkring bussen, att 
öppna bakdörrarna för påstigning ute i gatan innan bussen har backats in 
i sitt rätta läge. 

• På soptömningsdagar tar soptunnorna upp hela trottoaren och medför att 
det är svårt att passera på trottoaren. 
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• Trottoaren förbi kyrkan och skolan upplevs generellt som för smal. 
• Saxtorpsvägen upplevs som för smal att gå och cykla på. 
• Bilarnas höga hastigheter genom byn. 
 
 
I figuren nedan redovisas barnens förslag till ombyggnadsåtgärder utifrån de 
problem de upplevde i trafikmiljön. Bl a föreslås att det utanför skolan ska 
vara sänkt hastighet, avsmalningar, förbud mot lastbilstrafik och gupp. Allt 
för att trafiken ska minskas och hastigheterna sänkas utanför skolan. Man 
föreslog också att det sk farliga gröna huset ska rivas för att eleverna inte ska 
behöva korsa vägen onödigt många gånger och man diskuterade 
cirkulationsplats eller ljus i en korsning.  
 
 

 
 
Figur 1. Barnens förslag till åtgärder. 
 

 

Det förslag till åtgärder som presenteras i projektet, efter sammanvägning av 
övriga intressen, eftersom de inte fullt ut tar fasta på de problem som barnen 
beskriver, är följande: 
 
• Korsningen mellan väg 1179 och Saxtorpsvägen respektive 

Gisslebergavägen rätas upp och Saxtorpsvägens anslutning förses med 
refug. 

• Vidare kommer korsningen mellan väg 1179 och Toppåkersvägen att 
rätas ut och trottoaren förstärks. 

• På väg 1179, utanför skolan samt där 30-zonen börjar i södra Annelöv, 
anläggs sidoförskjutningar för att dämpa hastigheten.  
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• För att underlätta skolbussens färdväg samt för att avhjälpa 
parkeringsbristen anläggs en parkeringsplats med en bussvändslinga 
söder om kyrkogården. 

• Mellan parkeringsplatsen och skolan, förbi kyrkan uppsättes staket/räcke 
för att den smala gångbanan skall bli säkrare. 

• För att markera Annelövs in- och utfarter samt för att sänka 
hastigheterna i vissa punkter föreslås tätortsportar. Portarna placeras på 
väg 1179 i söder och i norr. Vid behov kan även en tätortsport placeras 
på Saxtorpsvägen, väster om samhället. 

• En Klipp häcken!-kampanj föreslås genomföras för att förbättra sikten i 
flera korsningar. 

 
Konsekvenserna av dessa åtgärder förväntar man sig framför allt ska vara att 
bilarnas hastigheter genom byn blir lägre och att barnen får säkrare vägar till 
skolan eftersom trottoarer och övergångsställen förbättras. Busshållplatsen 
och parkeringen vid kyrkan förväntas innebära att barnen kan stiga av och på 
bussen och i och ur bilen tryggt och säkert samtidigt som trafikmiljön 
alldeles intill skolan blir lugnare och mer lättöverskådlig.  
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5. Ombyggnad i Annelöv  
Under 2004 genomfördes ombyggnaden av Annelöv. De åtgärder som i 
slutändan föreslås i BKA:n har utförts, vilket inte helt överensstämmer med 
vad barnen föreslog. Nedan visas ett antal av de åtgärder som genomförts. 
Se bildtexten för beskrivning av åtgärd. 
 
 
  

 
Bild 1. Tätortsportar samt sidoförskjutningar vid södra infarten till Annelöv för att markera 

Annelövs in- och utfarter och för att uppnå hastighetsdämpning. Detta förväntades 
leda till lägre hastigheter genom samhället, vilket skulle minska barnens upplevelse 
av att bilarna kör för fort. 

 
 

 
Bild 2. Även vid norra in- och utfarten sattes tätortsportar upp och sidoförskjutningar 

byggdes för att dämpa hastigheterna. 
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Bild 3. In mot samhällets mitt där skola och kyrka finns sattes 30-skyltar upp som gällde 

mellan klockan 7.30 och 16.00. Sidoförskjutningar byggdes också. 30 km/h skyltar 
sattes upp på alla de fyra vägar som leder in mot skola och kyrka. Detta för att få 
ner fordonens hastighet till 30 km/h och öka tryggheten för barnen. 

 

 
 
 

 
Bild 4. Ännu ett exempel på sidoförskjutningar vid 30-zonens början, 30 km/h gäller mellan 

7.30 och 16.00. 
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Bild 5. Ännu ett exempel på sidoförskjutningar för att dämpa hastigheten och skyltning med 

30 km/h, denna mellan skolan och södra utfarten. 

 
 
 
 

 
Bild 6. Hastighetsdämpande åtgärder utanför skolan i form av sidoförskjutningar. 

Avskiljande staket mellan trottoar och väg längs hela vägen mellan den nya 
parkeringsplatsen/busshållplatsen och skolans ingång. Dessa ombyggnader 
genomfördes för att man skulle sänka hastigheten utanför skolan och området skulle 
bli mer överskådligt. Detta skulle minska problemen som barnen upplevde med att 
det var rörigt utanför skolan och dålig sikt. 
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Bild 7. Räcket längs vägen mellan skolan och parkeringen/busshållplatsen gör att 

trottoaren känns bredare och tryggare. Trottoaren upplevdes tidigare som för smal 
av barnen. 

 

 

 
Bild 8. Parkeringsplats för lärarna och för föräldrar som hämtar och lämnar sina barn 

samt busshållplats med bussvändslinga söder om kyrkan. Detta har gjort att trafiken 
har minskat precis utanför skolan och att barnen inte behöver känna oro för att bli 
påkörda av bilar eller av skolbussen som i stället ska hämta upp eleverna på den nya 
busshållplatsen. 
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Bild 9. Korsningen mellan Saxtorpsvägen och väg 1179 har rätats upp och övergångsstället 

har förkortats och försetts med mittrefug. Trottoaren har breddats. Detta åtgärdar 
de problem som barnen upplevde med allt för smal trottoar och att det var svårt att 
korsa vägen. 

 
 
 
 

 
Bild 10. En annan vinkel på ovanstående korsning, Saxtorpsvägen mot väg 1179. 
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Bild 11. Toppåkersvägen där sikten tidigare var skymd och där man klippt häcken och 

flyttat trafiken längre ut i vägbanan och längre ifrån trottoaren. Detta löser 
problemet med skymd sikt som barnen upplevde. 

 
 
 
 

 
Bild 12. Korsningen mellan Gisslebergavägen och Billebergavägen (mot skolan) där 

korsningen har rätats upp. Trafiken är flyttad längre ut i körbanan och längre ifrån 
trottoaren. Detta förväntas lösa problemen som barnen upplevde med att det var 
svårt att korsa vägen och att bilisterna hade höga hastigheter i korsningen. 
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Bild 13. Närbild på ombyggnaden som är beskriven i ovanstående bild. 

 
 
 
 
 

 
Bild 14. Hörnan där ”Gröna huset”, som av många barn uppfattades som ett spökhus, stod. 

Huset ledde till att barnen korsade vägen onödigt många gånger för att slippa gå på 
den sidan där huset stod. Huset är rivet och barnen kan passera utan att vara rädda.  
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6 Redovisning av insamlat material 
I följande avsnitt redovisas det material som är insamlat för att beskriva 
processen med barnkonsekvensanalysen (BKA) och utfallet av det som 
framkom i BKA:n. För att belysa effekten av de åtgärder som genomfördes i 
Annelöv efter BKA:n redovisas trafikmätningar och de inblandade parternas 
åsikter, dvs barnens, lärarnas och föräldrarnas. För att beskriva själva 
processen redovisas intervjumaterial med barnen som var med i BKA 
arbetet, lärarna samt Vägverkets representanter. 

6.1 Trafikmätningar 
Årsmedeldygnstrafiken på väg 1179 genom Annelöv uppgår till ca 1750 
fordon/dygn, varav andelen tung trafik är ca 9%. Hastighetsbegränsningen är 
50 km/h genom Annelöv, förutom förbi skolan där hastigheten är sänkt till 
30 km/h under vardagar mellan 7.30 till 16.00.  
 
Under planeringen av åtgärder i Annelöv genomfördes i november 2002 
trafik- och hastighetsmätningar. Mätningen utfördes precis utanför skolan. 
Som en del i utvärderingen har nya trafik- och hastighetsmätningar utförts i 
Annelöv under hösten 2005. Dessa mätningar utfördes dels utanför skolan 
dels i norra Annelöv. Se bilaga 1. 
 
Resultaten från mätningarna utanför skolan visar att åtgärderna har fått 
effekten att medelhastigheten för samtliga fordon har sjunkit från ca 42 km/h 
till ca 39 km/h under vardagsmedeldygnet. Under den tidsbegränsade 
hastighetsbegränsningen till 30 km/h var medelhastigheten tidigare ca 35 
km/h, efter åtgärderna är medelhastigheten sänkt till ca 34 km/h. Vidare kan 
man utläsa att 85 percentilen (dvs den hastighetsgräns inom vilken 85% av 
fordonen håller sig) är sänkt från 53 till 48 km/h, vilket visar att 15% i 
efterstudien kör fortare än 48 km/h. Andelen som överskridit 50 km/h har 
sänkts från 22% till 9%.  
 
Resultatet vad gäller lastbilar visar på likheter med den totala bilden för 
samtliga fordon. Medelhastigheten har generellt sänkts med 3 km/h och 
medelhastigheten under den tidsbegränsade hastighetsbegränsningen till    
30 km/h, har sänkts från 35 km/h till 34 km/h.  
 
För mätningarna i norra delen av Annelöv finns ej jämförbara värden från 
2002. Resultatet från 2005 visar att medelhastigheten är 54 km/h, två bilar 
av tre överskrider skyltad hastighet samt att 10% kör fortare än 65 km/h. 
Fordonens hastighet i norrgående riktning ut ur Annelöv är högre än för 
fordon i södergående riktning mot de centralare delarna av Annelöv. Tunga 
fordon har en medelhastighet på ca 50 km/h. 
 

6.2 Frågeställningar till samtliga elever på skolan i Annelöv 
I dagsläget går eller åker många av barnen bil till skolan. Några barn åker 
skolbuss och några få cyklar till skolan. Resultatet från 2005 gäller för alla 
årskurser summerat, men man kan ändå konstatera att mönstret för hur man 
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tar sig till skolan är ungefär det samma 2005 som 2002, före genomförandet 
av trafiksäkerhetsåtgärder i Annelöv. Se figur 2. Drygt 20 barn tar sig till 
skolan själv, dvs utan att någon vuxen följer dem. Detta är framför allt barn 
som går i fjärde och femte klass.  
 
 

Hur tar du dig oftast till skolan?
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Figur 2. Fördelning av elevernas tranportsätt till skolan före och efter ombyggnaderna i 

Annelöv. 
 
 
De flesta, ca 35 barn, svarar att bilisterna kör för fort utanför skolan. Några 
få tycker att bilarna kör sakta och resterande att bilarna varken kör speciellt 
fort eller sakta. 24 barn, dvs ungefär hälften tycker att trafiken känns farlig 
utanför skolan. 
 
Hållplatsen för skolbussen blev flyttad när ombyggnader gjordes i Annelöv. 
Bara ett fåtal barn använder hållplatsen dagligen, men alla elever använder 
den vid tillfällen då de ska åka för att ha gymnastik, åka och simma eller åka 
på utflykter. Mer än hälften, 28 barn, tycker att busshållplatsen ligger bra där 
den är placerad nu. På följdfrågan om vad som var bra med denna placering 
kom svar som; lugnare utanför skolan, man får springa av sig på vägen till 
bussen och att det kändes tryggt att gå till bussen bakom staketet. Till de 
negativa kommentarerna hördes; att hållplatsen ligger för långt bort, man 
blir stressad för att man är rädd att missa bussen, det är en omväg att gå, 
trångt på trottoaren samt att det är jobbigt när man ska bära sin skolväska 
och gympapåse. Knappt hälften sa att de kände sig trygga när det gick 
mellan busshållplatsen och skolan. Denna uppgift får dock tas med en nypa 
salt eftersom det blev oklart vilka som egentligen svarade på denna fråga, 
bara de som använde hållplatsen relativt frekvent eller alla. 
 
På frågan om det finns något som eleverna upplever som dåligt med trafiken 
i Annelöv kom svar upp som handlade om att det inte är så många som 
stannar vid övergångsstället, lastbilar och bilar fortfarande kör fort förbi 
skolan, att det borde vara gupp på vägen i stället för avsmalningar, att det 
borde vara signalreglerat när man ska gå över vägen samt att det upplevs 
smalt att gå och cykla på vissa ställen även om problemet med soptunnor är 
löst. Det kom också upp kommentarer om att lastbilarna som kör betor kör 
för fort och att det tom hänt att betor har flugit av flaken ner på trottoaren 

antal 
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samt att vinddraget från stora fordon känns otäckt speciellt när man går på 
de smala partierna av trottoaren.  
 
Barnen fick också svara på om de skulle tycka att det var kul att få lära sig 
mer om trafik och trafikplanering. Det var något oklart hur många som 
svarade ja på denna fråga, men ungefär hälften verkade tycka att det skulle 
vara kul.  
 

6.3 Intervjuer med barnen som var med 2002 
De allra flesta barn mindes tydligt att de hade arbetat med trafikmiljön i 
Annelöv, trots att det var drygt två sedan. De barn som intervjuades gick 
bara i första respektive andra klass när det arbetet gjordes. De barn som inte 
mindes arbetet, påmindes när de andra förklarade vad de varit med om.  
Eftersom de kunnat följa ombyggnaden på nära håll var de förhållandevis 
medvetna om den process de varit med om. De flesta mindes även 
arbetsmetoden som användes och att de hade ritat på kartor och fäst bilar 
mm på kartor där de tyckte att bilarna körde fort samt att de hade fått rita ut 
sin skolväg. Alla barn som var med vid arbetet för tre år sedan mindes 
ungefär vad man hade gjort och hur man hade tänkt.  
 
Alla tyckte att det hade varit kul och bra att få vara med och uttala sig om 
trafiken i Annelöv. Det var lite delade meningar om huruvida man hade gjort 
som barnen föreslog. Några tyckte att de hade fått sina förslag genomförda, 
några mindes inte riktigt vad de hade föreslagit och ytterligare några menade 
att man inte hade gjort som barnen föreslog. Det var framför allt gupp som 
hade föreslagits av barnen som inte hade blivit av. Nästan alla tyckte att det 
hade blivit bättre trafikmiljö i Annelöv sedan ombyggnaden. Barnen mindes 
vad de hade beskrivit som problem t ex det gröna huset, det långa 
övergångsstället och den dåliga sikten och detta var ändrat till det bättre. 
Många tyckte dock fortfarande att bilarna körde för fort genom samhället, 
särskilt lastbilar (betestransporter). Man tyckte inte att det hade blivit så stor 
skillnad på biltrafiken med den ombyggnad som hade gjorts, utan många 
hade synpunkter på hur bilisterna körde genom samhället. När det gällde den 
nya skolbusshållplatsen var de flesta överens om att denna var bra och att 
man kände sig trygg när man skulle gå till och från den, men alla bussar 
stannade inte där utan vissa stannade till utanför skolan. Se vidare i bilaga 2. 
 

6.4 Föräldrarnas syn 
Av de 27 föräldrar som besvarade enkäten hade 15 barn som deltog i arbetet 
2002. Av dessa svarade sex stycken att de själva också var engagerade i 
arbetet med trafikmiljön i Annelöv. Alla utom en förälder tyckte det var 
positivt att barnen fick vara delaktiga i planeringsprocessen på det sätt som 
skedde.  
 
Anledningar till att man tyckte det var positivt var framför allt för att barnen 
tänker på saker som inte vuxna gör och att det till stor del är barnens 
säkerhet det rör sig om eftersom de vistas längs vägen till och från skolan. 



Utvärdering - Barnkonsekvensanalys i Annelöv 
 

 23

Andra kommentarer som kom fram handlade om att barnen lär sig att man 
kan påverka hur vårt samhälle ser ut, att det alltid är bra att vara delaktig i 
förändringar eftersom det också säkert ger ett bättre trafikbeteende, att de lär 
sig ha respekt för vägar och bilar, att de lär sig om miljön och trafiksäkerhet, 
för att de är ärliga samt att det är barnen som drabbas när betesbilarna 
dundrar genom byn. Vägen och trottoarerna är smala och det kan bli ett 
väldigt vinddrag när de stora lastbilarna far genom byn i 50 km/h. Det är 
bara 30 km/h under tiden de går i skolan, på annan tid vågar de inte gå till 
skolan eller kompisar själva p g a detta. 
 
En förälder tyckte att det var bra att eleverna fick framföra hur de upplevde 
situationen och lämna förslag, men att det sedan ställer höga krav på 
Vägverket att förklara varför det kanske inte blev som de önskade. En 
förälder var hårdare och menade att Vägverket struntade fullständigt i 
barnens åsikter och att lösningen blev uddlös och att de fortfarande har stora 
problem med trafiksituationen i Annelöv. Ytterligare en annan menade att 
det krävs en vuxensyn med de risker som finns i Annelöv att det ska bli en 
allvarlig olycka. Mycket tung trafik går genom Annelöv idag och framförs i 
hög hastighet, ansvarslöst menade denne förälder. 
 
Bland de femton föräldrar vars barn deltog i arbetet tyckte nio stycken att 
förändringarna delvis hade blivit som barnen föreslog. Ingen svarade att det 
hade blivit precis så som barnen ville, medan fem föräldrar svarade att de 
inte tyckte att det blivit som barnen ville. De kommentarer som gavs till 
varför man inte var nöjd med ombyggnaden var att barnen ville dra trafiken 
utanför byn, att genomfartshastigheten fortfarande är hög, att reflexstolparna 
som markerar upphöjningarna blivit nedkörda flertalet gånger i år, att 
bilisterna har tävling genom ”chikanerna” istället för att stanna och lämna 
företräde. En förälder svarade att man var nöjd därför att hastigheten utanför 
skolan blivit lägre. 
 
Föräldrarna fick bedöma hur de tyckte att den totala trafikmiljön utanför 
skolan hade blivit. Flertalet tyckte att det blivit bättre, åtminstone något 
bättre. Några föräldrar var kritiska och menade att det inte hade blivit bättre 
Se figuren nedan.  
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Figur 3. Föräldrarnas åsikt om hur trafikmiljön utanför skolan i Annelöv har blivit. 
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Föräldrarna fick också bedöma hur fort de tyckte att bilisterna körde genom 
Annelöv nu efter jämfört med före ombyggnaderna i Annelöv. Nio föräldrar 
tyckte att bilisterna kör lika fort nu som tidigare och tre menade att bilisterna 
tom kör snabbare nu. Dessa föräldrar menade att de ombyggnader som gjorts 
i vissa fall ledde till högre hastigheter när en del bilister testade hur fort man 
klarade att köra förbi de farthinder som byggts. Samtidigt svarade åtta 
föräldrar att hastigheterna har blivit lägre.  
 
En viktig aspekt med ombyggnaderna var att eleverna skulle känna sig 
tryggare när de var ute i trafikmiljön. Föräldrarna fick bedöma hur trygga de 
själva kände sig när barnen tog sig till och från skolan efter ombyggnaden 
jämfört med före. Som figuren nedan visar svarar majoriteten att de känner 
som tidigare, några menade att de kände sig tryggare medan andra kände sig 
mindre trygga. Detta är troligen beroende av var man bor och hur barnen tar 
sig till skolan. 
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Figur 4. Föräldrarnas åsikt om hur trygga de känner sig efter ombyggnaden när deras tar 

ska ta sig till och från skolan. 
 
 
Nitton föräldrar har gett ytterligare kommentarer kring vilka förändringar de 
efterlyser för att trafiksituationen i Annelöv ska bli ännu bättre för deras 
barn eller kring vad problemen är. Kommentarerna är i vissa fall väldigt 
övergripande, medan några är mer konkreta. I vissa fall är kommentarerna 
motstridiga, t ex vad gäller skolbussens hämtning och lämning. Flera 
kommentarer behandlar höga hastigheter. Se bilaga 3. 
 

6.5 Intervju med lärarna som deltog i arbetet 2002 
Lärarna är förhållandevis nöjda med utfallet av ombyggnaderna. Trots viss 
skepsis i början angående den nya parkeringen och skolbusshållplatsen 
uttryckte man nu att detta var bra åtgärder även om inte de användes som de 
skulle till fullo. Ändå fungerar hämtningen och lämningen av barnen mycket 
bättre nu både med bil och med buss. Staketet mellan parkering/hållplats och 
skolan är bra och ett tydligt tecken på att ombyggnad har gjorts. Lärarna 
uttryckte ändå tveksamhet till om barnen kände sig tryggare nu. Det är 
fortfarande mycket trafik och höga hastigheter. Man borde arbeta vidare med 
de höga hastigheterna, den tunga trafiken och att göra det säkrare för de barn 
som cyklar. Åtgärderna som gjordes var inte optimala för att få ner 
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hastigheterna. Vägverket tog vara på barnens synpunkter och gjorde en 
lugnare miljö, men man har inte nått ända fram. 
 
Lärarna trodde att eleverna kände en delaktighet i ombyggnaden. De små 
barnen hade nog lite svårt att förstå en del av det, men det var ändå bra att de 
fick vara med. Det är mycket positivt när barnen får vara med och ge sina 
synpunkter. Insikten om trafiksäkerhet blev säkert större just då när arbetet 
pågick, men det är svårt att säga att intresset för trafik har ökat överlag. 
Arbetssättet var bra, tidsåtgången lagom och det var bra att det kom personer 
utifrån och hjälpte till, men det är viktigt att man som lärare får veta om 
projektet i ett tidigt skede så man kan planera in det. Lärarna skulle 
rekommendera andra skolor att arbeta på liknande sätt och de tyckte att det 
var ett bra projekt. Man önskade dock att processen hade varit snabbare så 
man tydligt hade sett hur det ena ledde till det andra och barnen fått en större 
känsla för att det var deras arbete som ledde till ombyggnad. Se vidare i 
bilaga 4. 
 

6.6 Intervju med Vägverkets projektledare  
Precis som övriga uttryckte Vägverkets representant fördelen med att låta 
barnen uttala sig när ombyggnader gäller en miljö som framför allt barn 
vistas i. Barnen var aktiva och engagerade i sin uppgift. Tack vare ett bra 
upplägg av arbetet i skolan förstod barnen vad arbetet gick ut på och kunde 
bidra på ett bra sätt. Resursåtgången var rimlig. Det är bättre att göra det 
ordentligt med lite mer resurser än att göra någon billigare och snabbare 
variant. Det som är bra med barnkonsekvensanalyser är att nya gruppers 
röster blir hörda. Förutom barnens åsikter får man också lättare föräldrarnas. 
Det är dock viktigt att förklara hur arbetet går till och att inte förleda dem 
som deltar att tro, att det kommer att bli precis som de föreslår. 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att tack vare arbetet i skolan 
framkom nya problem med trafiken i Annelöv som ingen hade tänkt på 
tidigare. Dessa problem blev också åtgärdade, medan man inte nådde hela 
vägen fram vad gällde problemet med för höga hastigheter, som man redan 
kände till. Detta berodde på delade meningar inom Vägverket om vilka 
åtgärder som skulle genomföras. Se vidare i bilaga 5. 
 

6.7 Intervju med annan representant för Vägverket  
Den interne beställaren på Vägverket var involverad i arbetet genom att ha 
synpunkter på projektet och resultatet, men inte på val av lösningar och 
själva utformningen. Det var projektledaren på vägavdelningen som 
avgjorde på den nivån. På den avdelningen fördes diskussioner och 
ställningstaganden gjordes. Barnkonsekvensanalysen ger i teorin en 
möjlighet att få fram information från brukarna som inte annars 
framkommer, vilket i nästa steg kan påverka val av utformning. Det är 
positivt att barn engageras i frågor som rör dem. Delaktigheten är positiv. 
Hur mycket barnkonsekvensanalysen i Annelöv påverkade utformningen är 
svårt att säga. 
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7. Utvärdering 
Följande avsnitt diskuterar och utvärderar de resultat som har framkommit. 
Följande delar behandlas. 

1. Utvärdering av BKA:n i Annelöv, genomförande och 
genomslagskraft 

2. Utvärdering av faktiska ombyggnader, dvs blev det bättre för 
barnen? 

3. Är BKA:n ett bra instrument i vägplaneringsprocessen? 
 

7.1 Utvärdering av BKA:n i Annelöv 
I Vägverkets Handbok Förstudie beskrivs översiktligt tillvägagångssätt och 
viktiga aspekter rörande frågeställningar kring barn, som bör beaktas vid 
framtagande av en förstudie. Detta resonemang vidareutvecklas i skriften 
Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalys, vilken bland annat redogör 
för viktiga utgångspunkter vid arbetet med barnkonsekvensanalyser i 
vägplaneringsprocessen. Dessa skrifter togs fram efter det att 
barnkonsekvensanalysen i Annelöv genomfördes. Således ställdes inte 
riktlinjer och krav enligt dessa handböcker på den analys som gjordes. Det 
är dock intressant att studera om och i så fall i vilken utsträckning som 
genomförandet av barnkonsekvensanalysen i Annelöv följde de riktlinjer 
som finns idag. 
 
I handbok förstudie poängteras att det är viktigt att samråda med dem som 
blir direkt berörda av projektet, t.ex. lärare och barn i den skola som berörs. 
Detta är en av hörnstenarna i en barnkonsekvensanalys och det har också 
varit tyngdpunkten i projektet i Annelöv. I inventeringsfasen har man genom 
besök på skolan fångat upp barnens uppfattning om brister och problem i 
deras närmiljö. Även befolkningsstruktur och antal berörda barn beskrivs.  
 
Utifrån handboken bör också en tillgänglighetsanalys göras. I denna ska 
brister ur ett tillgänglighetsperspektiv fångas upp, t ex utifrån parametrar 
som avstånd, restid, hinder, barriäreffekter, skjutsning av barn, 
tillförlitlighet, komfort och trygghet. I barnkonsekvensanalysen i Annelöv 
redovisas inte någon tillgänglighetsanalys. Aspekter på tillgänglighet tas 
dock upp indirekt i vissa resonemang ofta då med referens till trafiksäkerhet. 
 
Fokus i BKA:n i Annelöv har legat på trafiksäkerhetsaspekter. I kapitel 6 om 
konsekvenser beskrivs förväntade förbättringar av trafiksäkerheten genom 
de åtgärder som genomförs. Bland annat förväntade man sig att hastigheten 
genom samhället skulle sänkas. Resultatet från trafikmätningarna visar 
också en mindre sänkning av medelhastigheten.  
 
Enligt Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalys ska 
barnkonsekvensanalysen vara probleminriktad och syfta till att föreslå en 
eller flera åtgärder som är de bästa för barnen. Arbetssättet ska innebära att 
principerna i FN:s barnkonvention uppfylls. Se tabellen nedan. 
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Tabell 1. Källa: Värderingsunderlag för barnkonsekvensanalys 

 
 
 
 
Skriften beskriver även en möjlig arbetsgång för genomförande av en 
barnkonsekvensanalys, enligt följande:  
 

 Kartläggning 
 Beskrivning 
 Analys 
 Prövning 
 Utvärdering 

 
Enligt värderingsunderlaget bör det inledningsvis genomföras en 
kartläggning av problem och förutsättningar, vilket i nästa skede följs av en 
beskrivning. Problemen analyseras och alternativa åtgärder prövas och 
konsekvensbeskrivs. Utifrån analysen föreslås åtgärder som implementeras i 
det aktuella projektet. En sista del av barnkonsekvensanalysen gäller en 
utvärdering av den genomförda åtgärden. Vid rapporteringen av arbetet bör 
också beskrivas på vilket sätt barnen medverkat. 
 
Barnkonsekvensanalysen i Annelöv innehåller en del som kan karaktäriseras 
som kartläggning. Vid besök på skolan har barnen beskrivit sin skolväg, 
närmiljön med lekplatser och andra målpunkter samt hur de uppfattar 
trafiken och dess hastighet i Annelöv. Kartläggningen av skolvägar, närmiljö 
och konfliktpunkter är tydligt beskriven.  
 
Hur kartläggningen med barnen gick till beskrivs däremot inte i detalj, men 
genom de intervjuer som gjorts har det framkommit att inventeringen 
gjordes på kartor och genom att aktivt gå ut i miljön för att barnen skulle 
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redovisa var de gick och var de lekte. Det rör sig således inte om brister i 
metoderna som använts, utan brister i dokumentationen av dessa.  
 
Delen analys är otydlig. Barnens förslag på fysiska åtgärder redovisas men 
kommenteras inte i övrigt. BKA:n redovisar sedan ett antal åtgärder som 
föreslås, med en referens till att barnens synpunkter har lett till en satsning 
på att sänka fordonens hastighet utanför skolan och därmed att 
trafiksäkerheten höjs i tre korsningar. De fysiska åtgärderna är dock helt 
skilda från de barnen föreslog. Detta är i och för sig inte fel, men det saknas 
en redogörelse för de ställningstaganden som gjorts och vilka konkurrerande 
intressen som fått företräde eller varför vald lösning är att föredra framför 
barnens. 
 
Målet med barnkonsekvensanalysen i Annelöv var att uppnå delaktighet hos 
lärare och elever samt en ökad kunskap om trafik. Detta mål uppfylls 
troligen. Däremot kan man ifrågasätta om denna målformulering brister i 
omfattning. Vid en barnkonsekvensanalys i ett vägprojekt av den här typen 
förväntas målsättningen även vara riktad mot funktion och barnens 
upplevelser. Exempelvis att tryggheten ska öka eller att åtgärderna ska 
innebära att fler barn kan ta sig till skolan på egen hand.  
 
När det gäller barnkonsekvensanalysens genomslag i projektet i Annelöv 
visar både rapporten och diskussioner med de inblandade på Vägverket, att 
det inte blev så stort som det borde. Någonstans i processen förbisågs 
åtminstone en del av de åtgärder som föreslagits i barnkonsekvensanalysen 
och i stället var det andra åtgärder som genomfördes. Detta innebar också till 
viss del att barnens problem förbisågs. I samtal med Vägverkets 
representanter framkom att det hade varit en viss tveksamhet till de förslag 
som föreslagits genom barnkonsekvensanalysen. Troligen har man i detta 
skede diskuterat åtgärder som sådana, mer än deras funktion att uppnå en 
trafikmiljö som är den bästa för barnen.  
 
 
Kommentar: 
Det är viktigt att komma ihåg att arbetet med barnkonsekvensanalysen i 
Annelöv gjordes tidigt, innan handböcker och riktlinjer hade kommit ut. 
BKA:n i Annelöv var en försöksverksamhet där man ville utforska verktyget 
barnkonsekvensanalys.  
 
I själva rapporten hade det varit bra om man tydligare hade 
konsekvensbeskrivit de åtgärder som projektet kommit fram till utifrån 
barnens problembild samt att man tydligare hade beskrivit arbetssättet med 
barnen ute i skolan.  
 
Den största bristen med barnkonsekvensanalysen i Annelöv var att man i 
diskussionerna med barnen lade för stort fokus på deras förslag till åtgärder i 
stället för att prata om de problem barnen upplevde. Visserligen fick barnen 
beskriva sina problem, men nästa steg borde ha varit att Vägverkets personal 
utifrån vad barnen upplevde, föreslog åtgärder som kunde lösa de 
problemen. Dessa borde sedan ha presenterats för barnen. 
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Det är viktigt att åtgärdsförslagen konsekvensbeskrivs så att det tydligt 
framgår hur barnens problem kan lösas. Efter genomläsning av den aktuella 
barnkonsekvensanalysen väcktes frågor om varför man t ex valde bort 
åtgärder som skulle innebära kraftigt sänkta hastigheter och ökad trygghet 
för barnen. Denna kritik riktar sig inte främst mot valet av åtgärder utan 
frånvaron av diskussion om alternativa åtgärder och motivering till vald 
lösning. I intervjuerna har det framkommit att tänkbara åtgärder för att få ner 
hastigheterna valdes bort på grund av prioritering av framkomlighet. 
 
För övrigt ligger arbetssättet i Annelöv väl i linje med vad som sedan 
föreslagits i handböcker, med undantaget att tillgänglighet kunnat diskuteras 
mer systematiskt. Arbetssättet kan utvecklas och förfinas och rapporteringen 
kan bli tydligare, men framför allt bör man se till att det är problemen i 
trafiken som fokuseras och att åtgärdernas funktion diskuteras snarare än 
åtgärderna i sig. I dagens läge är sannolikt klimatet inom Vägverket något 
annorlunda, eftersom man allt mer arbetar med kundgrupper och deras 
behov. Detta bör innebära att intresset för resultat som är framtaget i en 
BKA blir allt större. Denna utveckling kommer sannolikt att fortsätta, vilket 
borde innebära att barnkonsekvensanalyser som görs i dagsläget får ännu 
större genomslag än vad den i Annelöv fick. Intresset för kundgruppers 
åsikter och behov har nu blivit så stort att det borde vara lättare att diskutera 
och att få igenom förslag som, i det här fallet, innebär det bästa för barnen.  
 

7.2 Utvärdering av faktiska ombyggnader 
Ombyggnaderna vid skolan har inneburit en mindre sänkning av 
medelhastigheten. Åtgärderna är dock inte dimensionerade för 30 km/h, 
eftersom det exempelvis är möjligt att hålla en hög hastighet genom 
sidoförskjutningen då det inte kommer mötande trafik. Vidare innebär 
framkomligheten för tunga fordon att vanliga bilister kan hålla en högre 
hastighet. Trafikmätningarna visar också att ett antal fordon fortfarande kör 
långt över skyltad hastighet. Tryggheten urholkas av att vissa fordon även 
efter ombyggnaden håller en hög hastighet. 
 
Trafikmätningarna i norra delen av samhället visar att tätortsporten har en 
hastighetsdämpande effekt. Hastigheten för inkommande fordon från norr 
dämpas. Däremot innebär avsaknaden av hastighetsdämpande åtgärder 
mellan porten och skolan att hastigheterna drivs upp mellan dessa åtgärder. 
För att uppnå en lugnare trafikrytm genom hela samhället krävs att 
hastighetsdämpande åtgärder anordnas med kortare intervall.   
 
Det som framkommit i intervjuer och enkäter vad gäller de ombyggnader 
som gjordes i Annelöv var ganska samstämmigt. Sammanfattningsvis kan 
sägas att det har blivit bättre, men inte tillräckligt bra. Föräldrarna var den 
grupp som framförde mest negativ kritik, men också övriga grupper var 
tveksamma till vissa delar.  
 
I samtalen med barnen, då BKA:n genomfördes, dök det upp problem som 
inte hade uppmärksammats tidigare, t ex en korsning som var väldigt lång 
att gå över, dålig sikt och det sk ”gröna huset” som gjorde att barnen korsade 
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vägen onödigt många gånger. Dessa problem blev åtgärdade tack vare 
barnkonsekvensanalysen. Också den stökiga trafikmiljön vid skolan blev 
betydligt förbättrad, enligt både lärare och elever. Även om det fanns en del 
synpunkter på det också. Majoriteten av föräldrarna tyckte också att 
trafikmiljön vid skolan blivit bättre. Några kommentarer framkom dock om 
hur ombyggnaderna användes nu. Busshållplats och parkering byggdes en 
bit ifrån skolan för att eleverna skulle vara mer skyddade, men det visade sig 
i efterhand att bussar och bilar trots detta ganska ofta stannar precis utanför 
skolan. 
 
När det gällde det primära problemet med fordon som körde för fort utanför 
skolan och genom samhället lyckades man inte nå hela vägen. Barnen själva 
uttryckte att det hade blivit bättre, men att det fortfarande var mycket trafik 
och många som körde fort. Framför allt den tunga trafiken kändes 
besvärande. Lärarna uttryckte ungefär det samma, att för en del barn var 
trafiken fortfarande besvärande. Bara en mindre del av föräldrarna menade 
att de kände sig tryggare sedan ombyggnaden, när deras barn var ute i 
trafiken. Både barn och vuxna menade att de ombyggnader som hade gjorts, 
t ex portalerna och avsmalningen av vägen, inte var tillräckliga för att sänka 
hastigheten. I stället förespråkade många någon form av gupp.  
 
 
Kommentar: 
De förändringar som gjordes som resultat av de nya problem som dök upp, 
var bra och fyllde sin funktion, t ex det nya övergångsstället med refug, 
kampanjen med klippa häckar för bättre syn och rivning av hus. Också 
trafikmiljön vid skolan har blivit betydligt förbättrad, även om det kan 
diskuteras varför ombyggnaderna inte utnyttjas till fullo när de väl blev 
gjorda. För att nå ända fram är det viktigt att också de som vistas i miljön tar 
sitt ansvar och följer reglerna.  
 
Trafikmätningarna visar i och för sig inga extremt höga hastigheter och tom 
en liten förbättring sedan ombyggnaderna, men fortfarande är 
medelhastigheten för hög, vilket också barnen påpekar. Det är i detta 
sammanhang viktigt att ställa frågan om det är de uppmätta hastigheterna 
eller om det är barnens upplevelser som ska vara styrande för hur man 
åtgärdar trafikmiljön.  
 
Barnen känner sig otrygga också efter ombyggnaderna när medelhastigheten 
är 34 km/h och 85 percentilen är 48 km/h. Det är sannolikt inte det flertalet 
bilar som kör runt 30 km/h som gör att barnen känner sig otrygga, utan de få 
fordon som håller hög hastighet. Själva förekomsten av fordon i höga 
hastigheter, kanske oberoende av antalet, innebär en känsla av otrygghet. 
Dessutom lägger man märke till sådant som skiljer sig från mängden, dvs 
det som är onormalt. Det är det man kommer ihåg och troligen relaterar till 
när man får en fråga om hur man upplever trafiken. Men så länge barnen 
uttrycker en oro för att bilarna kör för fort finns det mer arbete att göra, även 
om det uppmätta resultatet visar förbättringar.  
 



Utvärdering - Barnkonsekvensanalys i Annelöv 
 

 31

Det faktum att det finns fordon som passerar sträckan i hastigheter över 30 
km/h är utifrån krockvåldsteori inte heller acceptabelt. Det räcker att ett 
fordon vid fel tillfälle håller denna hastighet för konsekvenserna ska bli 
mycket allvarliga. När det gäller hastighetsgränsen 30 km/h kan man således 
också ifrågasätta varför denna bara gäller en så kort sträcka och endast under 
skoltid, då barnen faktiskt rör sig både på andra ställen i samhället och vid 
andra tider. 
 

7.3 Är BKA ett bra instrument i vägplaneringsprocessen?  
Alla inblandade framförde en mycket positiv inställning till arbetet med 
barnkonsekvensanalysen. Barnen uttryckte att det var roligt att vara med och 
de mindes tydligt det arbete de hade gjort. Lärarna tyckte också att det var 
mycket värdefullt att barnen fick vara med och komma till tals när det var 
deras närmiljö det gällde. Lärarna uppskattade att man tog barnens åsikter på 
allvar och att man lyssnade på dem. Man tyckte också att det var bra att 
barnen fick en inblick i hur samhället och planeringsprocessen fungerar. 
Intresset för trafik väcktes troligen när arbetet höll på, men har nog dämpats 
igen. Lärarna tyckte att projektet hade dragit ut på tiden, men detta nämndes 
inte av barnen. 
 
Föräldrarna tyckte också att det var bra att barnen fick komma till tals, 
framför allt för att de upplever saker på ett annat sätt än vuxna gör, men 
också för att de får en större förståelse för trafik. Föräldrarna tyckte att det 
var bra att barnen fick en inblick i hur en planeringsprocess kan fungera. 
Några föräldrar hade själv också deltagit i arbetet. 
 
Trots att alla, eleverna som var med, lärarna och föräldrarna, tyckte att det 
var ett bra projekt uttryckte man en viss besvikelse över att de åtgärder som 
barnen hade föreslagits inte hade genomförts och att de hastighetsdämpande 
åtgärderna som införts inte hade full effekt.  
 
Vägverkets projektledare tyckte att en barnkonsekvensanalys är ett mycket 
värdefullt verktyg i vägplaneringsprocessen. Det förutsätter dock att det 
finns resurser för arbetet och att det görs i ett tidigt skede så att resultatet kan 
tas tillvara. Det är också viktigt att övriga i planeringsprocessen använder sig 
av de resultat som framkommit i barnkonsekvensanalysen. Vägverkets 
projektledare underströk också vikten av att man kan förklara processen och 
att ingen som deltar känner besvikelse över att de faktiska åtgärder som 
föreslås inte blir av. Vägverkets projektledare påpekade också att man 
genom ett sådant här arbete når andra grupper än de som vanligtvis 
engagerar sig i vägplaneringsfrågor. Man når barn och lärare, men också 
föräldrar, både genom föräldramöten och genom att barnen berättar vad de 
gör i skolan. Man når i högre utsträckning kvinnor. Vanligtvis är det män 
och framför allt de som berörs antingen negativt eller gynnas, som engagerar 
sig i vägprojekt. 
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Kommentar: 
En barnkonsekvensanalys av det slag som gjordes i Annelöv är ett värdefullt 
och viktigt inslag i vägplaneringsprocessen. Det leder till delaktighet och 
engagemang från nya grupper. Nya problem och en vidare syn på problemen 
kan bli resultatet. I ett sådant här arbete är det viktigt att man fokuserar på 
vilka problem som upplevs, var, hur ofta, på vilket sätt, och mindre på 
åtgärder för att lösa problemen. Även om man kan diskutera hur det ska bli 
bättre, ska man vara något återhållsam med att alltför mycket prata om 
detaljerade ombyggnader. Detta kan leda till att de inblandade får 
förväntningar som inte infrias och att projektets genomslag upplevs som 
mindre än vad det faktiskt är.  
 
Arbetet måste genomföras tidigt i processen för att resultatet ska kunna 
komma till sin rätt, t ex i förstudieskedet. Det är viktigt att alla inblandade 
har förståelse för att en sådan här process tar tid. Genom att betona 
problemen som framkommer i barnkonsekvensanalysen, i stället för 
åtgärder, bör man få större genomslag i slutändan. Genom detta kan man 
lämna åtgärds-diskussionerna till experter och i stället bevaka att de 
föreslagna åtgärderna har den funktion man vill uppnå för att det ska bli det 
bästa för barnen. BKA:n kommer sannolikt att spela en allt viktigare roll 
framöver inte minst med tanke på det kundfokus Vägverket nu arbetar 
utifrån. 
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8. Diskussion och slutsatser 
Barnkonsekvensanalysen i Annelöv genomfördes på ett sätt som alla 
inblandade uppskattade, men dessvärre fick den inte riktigt den 
genomslagskraft den borde ha haft i det totala arbetet med trafikmiljön i 
Annelöv.  
 
För att en barnkonsekvensanalys ska få större genomslag än den fick i 
Annelöv, är det viktigt att ha fokus på problembeskrivning och åtgärders 
funktion snarare än på åtgärden som sådan. Detta innebär också en mindre 
risk att barnen och andra inblandade uppfattar projektet som dåligt om de 
föreslagna åtgärderna inte blivit av. Det är viktigt att ge barnen möjlighet att 
rangordna problemen och diskutera hur man vill att miljön ska vara i stället. 
I nästa skede är det viktigare att se till åtgärdernas funktion än till vilken 
åtgärd som sådan som väljs. Det är experter som ska föreslå åtgärder och 
inte barnen. Åtgärderna kan i ett senare skede presenteras för barnen. Ett 
sådant arbetssätt borde i större utsträckning kunna leda till en trafikmiljö 
som är för barnens bästa. 
 
På flera områden ledde barnkonsekvensanalysen till att trafikmiljön blev 
bättre för barnen, men man nådde inte hela vägen fram när det gällde att 
sänka hastigheten på fordonen som kör genom samhället. Barnen uttryckte 
fortfarande att bilarna körde fort genom samhället. Trafikmätningar visar 
visserligen en viss sänkning av hastigheten, men så länge barnen inte känner 
sig trygga kan man inte vara helt nöjd med resultatet.  
 
Barnens upplevelse borde vara ett viktigt mått på hur väl man har lyckats 
med ombyggnaderna. I ett barnperspektiv är det viktigt att ta hänsyn till att 
upplevd trygghet inte alltid är det samma som faktisk trygghet. 
 
Alla inblandade uppfattar att barnkonsekvensanalysen är ett bra verktyg. Det 
ger möjligheter för barnen att uttrycka sina åsikter och beskriva sina 
upplevda problem i trafiken, vilket i nästa steg kan påverka den fysiska 
utformningen. Den ger dessutom barnen en möjlighet att lära sig om 
planeringsprocessen. Delaktigheten är också något som uppfattas positivt av 
samtliga inblandade. 
 
Med det fokus Vägverket idag har på olika kundgruppers behov, bör 
möjligheterna att få genomslag för en barnkonsekvensanalys vara större än 
då arbetet gjordes i Annelöv. I dagsläget är det sannolikt också så att man 
kan föreslå kraftfullare åtgärder, för att t ex dämpa hastigheter och därmed 
förbättra trafiksäkerheten, än vad man kunde vid ombyggnaderna i Annelöv 
då rådande policys var annorlunda. För att en barnkonsekvensanalys ska få 
stor genomslagskraft är det dessutom viktigt att den genomförs tidigt i 
vägplaneringsprocessen. Denna första barnkonsekvensanalys och 
utvärderingen av den har lett till viktig kunskap för att kunna gå vidare. 
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8.1 Slutsatser 
 
Hur fungerade genomförandet av BKA:n i Annelöv? 
Arbetet med BKA:n i Annelöv genomfördes på ett gediget sätt, dock skulle 
det varit mer fokus på barnens upplevda problem och mindre diskussion 
med barnen om åtgärder. Rapporteringen kunde också ha varit tydligare vad 
gäller konsekvenserna av de olika åtgärderna. 
 
Vilken genomslagskraft fick BKA:n i vägbygget i Annelöv? 
Genomslagskraften för BKA:n i Annelöv var inte så stor som man kunnat 
önska, troligen beroende på rådande klimat inom Vägverket och för stort 
fokus på åtgärd i stället för åtgärders effekt. 
 
Hur blev de faktiska ombyggnaderna, dvs blev det bättre för barnen? 
Flera positiva effekter uppnåddes genom de åtgärder som genomfördes i 
Annelöv. Dock har man inte nått ända fram eftersom barnen fortfarande 
upplever att bilarna kör fort. 
 
Är BKA:n ett bra instrument i vägplaneringsprocessen? 
BKA:n är ett mycket bra verktyg som sannolikt kommer att bli viktigare och 
viktigare i planeringen framöver, eftersom allt mer fokus läggs på olika 
kundgruppers behov i trafiken. Denna första barnkonsekvensanalys har lett 
till viktig kunskap för att kunna gå vidare. 
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2. Intervjuer med barnen som var med i arbetet 2002 
 
De allra flesta barnen mindes tydligt att de hade arbetat med trafikmiljön i 
Annelöv, trots att det var drygt två sedan. De barn som intervjuades gick 
bara i första respektive andra klass när det arbetet gjordes. De barn som inte 
mindes arbetet, påmindes när de andra förklarade vad de hade gjort. 
Eftersom barnen kunnat följa ombyggnaden på nära håll var de 
förhållandevis medveten om den process som hade skett. De flesta mindes 
även arbetsmetoden som användes och att de hade ritat på kartor. De hade t 
ex fått fästa bilar på kartor där de tyckte att bilarna körde fort samt rita ut sin 
skolväg. 
 
 
Har trafikmiljön vid skolan förbättrats efter ombyggnaden av vägen, 
parkeringen, skolbusshållplatsen mm? 
 
De flesta barn tyckte att allt hade blivit bättre, men de ansåg inte att det var 
helt bra. Vissa barn var dock tveksamma till om trafikmiljön hade blivit så 
mycket bättre. Vissa saker hade blivit bättre, men man påtalade flera gånger 
att man inte upplevde att hastigheterna hade sänkts. Fortfarande var det 
många bilister som körde fort utanför skolan. Lastbilarna upplevdes också 
köra för fort. De gjorde att det blev ett starkt vinddrag som kändes otäckt. 
Betestransporterna körde också fort och det kändes otäckt. Avsmalningarna 
hjälper till en del att sänka farten, men en del bilister verkar tycka att det är 
kul att köra rally där. 
 
Korsningen med det nya övergångsstället och refugen tyckte man hade blivit 
bra. Det var bra att ”gröna huset” var rivet. Den nya busshållplatsen var bra 
och det fungerade även bra när bussen stannade utanför skolan. Staketet från 
hållplatsen/parkeringen gjorde att det kändes tryggt att gå där. Det kunde 
dock kännas lite stressigt att hinna med skolbussen på eftermiddagen 
eftersom det var en bit till bussen från skolan. Den nya parkeringen var bra. 
Det är inte så trång utanför skolan längre. Det är lättare att parkera. Ibland 
stannar föräldrarna fortfarande utanför skolan, fast de är tillsagda att de inte 
får. 
 
Parkeringen var också bra för att man kunde cykla på den i stället för längs 
vägen där det var trångt. Cykelställen nära skolan var bra. Det var svårt att 
veta var man skulle cykla sedan ombyggnaden. Det är trångt på vägen och 
de upphöjda trottoarerna känns farliga och på trottoaren är det också för 
trångt att cykla.  
 
 
Förändrades din skolväg på något sätt? Blev den bättre eller sämre? 
 
Skolvägen hade blivit förbättrad för en del, men var oförändrad för andra. 
För de som åker buss har förändringen bestått i att man ibland går på bussen 
på den nya busshållplatsen, men man släpps oftast av vid skolans ingång.  
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Bland dem som går till skolan kommenterade några att det hade blivit bättre 
och tryggare, men samtidigt upplevde man att lastbilarna körde fort. Några 
saknade trottoarer längs Saxtorpsvägen. De som använde det nya 
övergångsstället med refugen tyckte att skolvägen blivit bättre eller tom 
mycket bättre på den punkten. 
 
 
Ett antal platser byggdes om efter att ni hade jobbat med trafikmiljön i 
Annelöv. Lade ni märke till att man gjorde förändringar där? Kan ni se att 
någon del av era förslag är genomförda? 
 
I princip visste alla var det hade gjorts åtgärder (tätortsportar, trottoar vid 
Toppåkersvägen, avsmalningar, busshållplats, staketet till busshållplatsen 
och övergångställe vid Saxtorpsvägen) och man hade lagt märke till detta. 
Barnen upplevde att man gjort något där det var problem. Till viss del kände 
de att deras förslag hade blivit genomförda. 
 
Några visste inte om det hade blivit som de tänkt sig (kom inte ihåg vad de 
tyckte), medan några menade att de hade föreslagit gupp på huvudvägen och 
att detta inte hade blivit av. Man hade också föreslagit att mer skulle göras 
på Saxtorpsvägen än vad som blivit gjort. 
 
Några av barnen sa att de faktiskt inte tänkte på att de hade varit med och 
pratat om vad som skulle göras om när bygget väl var igång. 
 
 
Tycker ni att trafiken blivit bättre i Annelöv sedan ombyggnaden? 
 
Alla tyckte att det hade blivit bättre, men inte helt bra. Bilarna kör lite 
långsammare än innan, men det är fortfarande läskigt att gå ute längs stora 
vägen och vissa bilister och lastbilar kör fortfarande fort.  
 
 
Hur kändes det att vara med och påverka vad som skulle byggas om? Var 
det kul att jobba med trafik? Var det jobbigt? 
 
Alla tyckte att det var kul att få vara med. Det var kul att jobba med trafik 
för man gör inte det i skolan annars. Någon uttryckte att det var kul att 
bestämma. Andra uttryckte att det var jättebra att få arbeta med trafik och de 
var stolta över det arbetet de hade gjort. Det hade varit intressant och man 
blev lite extra intresserad av trafiken i Annelöv sedan.  
 
Man upplevde inte arbetet som jobbigt. Några mindes inte om det var 
jobbigt när de var aktiva med barnkonsekvensanalysarbetet. 
Några berättade att de bland annat gjort 30-skyltar som de viftade med mot 
förbipasserande bilar en dag i våras. Någon kommenterade att det var kul att 
få väskor när de hade gjort arbetet.  
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Blev det som du tänkt dig? Byggde man om på det viset som ni barn 
föreslog? 
 
Några barn var inte riktigt säkra på om det blev som de hade föreslagit. De 
hade glömt vad de föreslog, men de trodde nog att det blev ungefär som de 
hade sagt.  
 
Några tog upp att man pratat om att plantera träd vid tätortsportarna. Barnen 
undrade varför det inte blivit av, för det hade varit fint tyckte man. 
Några barn kommenterade att man hade föreslagit gupp och att detta inte 
hade blivit byggt. Några barn var inte helt nöjda eftersom det inte blev 
riktigt som de sa. De verkade dock medvetna om att det berodde på intern 
planering på Vägverket och uttryckte detta som ”man fick inte göra det”,    
bl a bygga gupp. 
 
 
Fanns det något som kunde/borde ha gjorts annorlunda när man byggde 
om? 
 
Många barn tar upp att man borde ha byggt gupp, så att bilarna inte kan köra 
så fort. Man är lite missnöjd med att det fortfarande finns bilister som kör 
fort och att lastbilarna har så höga hastigheter. Några barn pratar också om 
hastighetskameror eller poliskontroller för att få bilisterna att hålla 
hastighetsgränsen. Fler skyltar med texten ”lekande barn” föreslog några 
skulle sättas upp. Några tyckte det varit bra med trottoarer på andra vägar 
också (t ex mot Dösjebro) och ett övergångsställe vid pizzerian för där 
behövde man ofta gå över och det var svårt att komma över där. 
 
 
Har du kommit på andra saker i trafiken du skulle vilja förändra sedan ni 
gjorde arbetet med trafikmiljön för två år sedan? 
 
Återigen kommer kommentarer om gupp upp eftersom man inte tycker att 
hastigheterna har minskat så mycket som skulle vilja. Någon tar upp att man 
skulle vilja ha en signalreglering för att man tryggare skulle kunna ta sig 
över vägen. Andra kunde inte komma på något särskilt. Ett barn tyckte att 
man skulle sätta upp en skylt om parkering vid parkeringsplatsen för alla 
förstod nog inte att man kunde parkera där. 
 
 
Brukar Du fundera på hur trafiken fungerar i Annelöv nu också? 
 
En del barn menade att de funderar på trafiken ibland. En del tycker att deras 
intresse för trafik ökat lite. (Flera av barnen berättar historier om när 
”ungdomar” kör för fort och leker, när mamma och pappa har bråttom, när 
lastbilarna kör fort mm). Andra funderar inte så mycket. Mest i så fall på att 
bilarna kör fort. En flicka tänker ofta på hur bilarna ska se ut för att de ska 
köra långsammare i framtiden. 
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Tycker du att du blev duktigare på att förstå hur trafiken fungerar efter att 
du var med och planerade för snart tre år sedan? 
 
Barnen var ganska blygsamma och menade att de kanske hade blivit lite 
duktigare, men flera sade att de lärde sig mycket när det var med och gjorde 
arbetet. 
 
 
Tycker ni att andra barn också skulle få vara med och föreslå åtgärder om 
man ska bygga om vid deras skola? 
 
Alla barn skulle rekommendera andra barn att delta i ett liknande arbete. Bl 
a därför att det är kul att få vara med och bestämma. 
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3. Förbättringsförslag från föräldrar 
 
Följande kommentarer eller förslag på förändringar kom från föräldrarna i 
Annelöv; 
• Alla tunga transporter genom byn speciellt nu i betestider gör 

trafiksituationen otrygg. Trafiken borde gå utanför Annelöv.  
• Det finns inga vettiga möjligheter att stanna utanför skolan i 2-3 minuter 

för att följa med barnen in. 
• Avled lastbilar och annan tung trafik. 
• Vägportarna är svåra att cykla igenom- mörkt och trångt- för barn som 

tar tåget på morgonen. 
• Fler farthinder, bygg vägbulor. Vägbulor som hindrar bilisterna att köra 

fort, för att inte tala om lastbilarna som kör ännu fortare. 
• Att bussarna alltid ska stanna vid skolan och ej t ex vid 

kyrkoparkeringen. 
• Vägbulor vid 30 km/h infarterna.   
• Fler poliskontroller. 
• Märkligt att det är 30 km/h under skoltid, men inte under tiden barnen 

går till och från skolan. Inte heller 30 km/h på helgerna när de är ute och 
skall gå till och från kompisar. Borde vara 30 km/h alla dagar 7-19 eller 
till kl 17.00. 

• Dra vägen utanför byn. 
• Sänk hastigheten på Billebergavägen innan 50 km/h skylten till Annelöv. 

Just nu är det 90 km/h men borde sänkas till 70 km/h då det är 
tätbebyggt och många barn bor längs vägen. 

• Betorna transporteras på stora lastbilar som kör genom Annelöv. Dom 
transporterna skulle jag vilja ha bort. Dom kör fort och väldigt nära 
cyklisterna. (Betorna flyger av när de sick-sackar vid hindren). 

• Skolbussen skulle absolut inte ha stannat utanför skolan utan på den nya 
parkeringen. 

• Bilisterna tar sats för att hinna först (utanför skolan) vilket medför att 
hastigheten utanför skolan snarare har ökat istället för att minska. Sådana 
vägbulor som finns i Vallkärra hade varit bättre. Där måste man sänka 
farten. 

• Varför använder man inte busshållplasten? Istället stannar man utanför 
skolan så man inte kan komma förbi, man skymmer vägskyltarna och 
kör ända in till trottoaren. Skolbussens parkering på vägen är inte bra. 
Den skymmer sikten. 

• Det borde finnas cykelväg för de barn som ska ta sig själv till skolan, dvs 
de barn som bor för nära skolan för att skolskjutsen ska hämta.  

• Det behövs gupp vid skolan för att dra ner hastigheten och 
övergångsstället bör markeras ytterligare antingen genom gupp eller 
trafikljus då barnen förlitar sig på att bilarna stannar och så är det endast 
i ett av tre fall. 
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4. Intervjuer med lärarna som deltog i arbetet 2002 
 
Har trafikmiljön vid skolan förbättrats efter ombyggnaden av vägen, 
parkeringen mm? 
 
Busshållplatsen och parkeringen är mycket bra. Föräldrarna använder dock 
inte den stora parkeringen, men lärarna gör det i alla fall. Det innebär att det 
blir mindre trångt precis vid skolan. Bussen behöver inte backa in på 
skolgården längre och soptunnorna är flyttade så det är mer plats. Den stora 
bussen använder parkeringsplatsen, men den anda bussen hämtar upp barnen 
precis utanför skolan. Staketet mellan parkeringen och skolan är ett tydligt 
tecken på att det blev en förändring och detta syns tydligt. Här känner man 
att det blev en förändring, kanske tydligare än på själva vägen. 
Bilarna kör långsammare nu. För barnen är det skönt att kunna bli hämtade 
och lämnade vid skolan utan att det är så trångt och rörigt som tidigare. Det 
fungerar bra med denna hämtning och lämning nu. 
 
 
Upplever ni att eleverna känner sig tryggare idag när de tar sig till skolan 
eller andra aktiviteter? 
 
Osäkert om huruvida barnen känner sig tryggare nu. Kanske är det så, men 
mellanstadiebarnen pratar inte om det. Trafiksituationen har nog inte blivit 
så mycket bättre för dem som går längs vägen. Bilisterna kör fortfarande 
fort, även på dagtid. 
 
Det är nog ingen skillnad i trygghetskänslan för barnen. Det är hemskt 
mycket trafik. Tätortsporten är otäck att cykla genom för det känns trångt. 
Bilisterna är dåliga på att stanna vid övergångsstället. 
 
 
Finns det ytterligare förändringar som bör göras för att trafiksituationen 
ska bli bättre?  
 
Problemen med den tunga trafiken borde lösas. De kör fortfarande fort. 
Personbilar verkar sakta in bättre än lastbilar, men en del personbilar kör 
också fort. Besvärligt för dem som cyklar. Det är bättre på Saxtorpsvägen, 
där är barnen inte så utsatta. 
 
 
Blev vald utformning den optimala? 
 
Man har inte lyckats riktigt. Hastigheterna är fortfarande för höga. 
Tätortsportarna är för enkla att köra snabbt igenom. 
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Tycker ni att Vägverket tagit hänsyn till barnens synpunkter vid val av 
utformning? 
 
Vägverket har tagit hänsyn till barnens synpunkter till viss del. Det har blivit 
en lugnare trafikmiljö och staketet ger en trygghet, fast vid övergångsstället 
är det dålig sikt och det skulle behövas mer trottoarer. 
 
 
Vad kunde/borde ha gjorts annorlunda? 
 
Parkeringen borde ha legat längre bakom kyrkan, då kunde man ha gått på 
baksidan i stället och sluppit trottoaren längs stora vägen. Vi lärare var inte 
riktigt på hugget med den synpunkten. 
 
 
Vad tyckte eleverna om att få delta i vägplaneringsprocessen? 
 
Eleverna känner sig nog lite delaktiga i ombyggnaden. De kommer ihåg 
mycket fast att det var längesedan de arbetade med frågan. Det var positivt 
att de kunde vara delaktiga.  
 
Eleverna är ovana vid den här typen av arbete och har nog lite svårt att förstå 
en del, men får man aldrig ta del av det så är det inte så lätt. Eleverna fick 
nog en känsla av att de var med och påverkade. 
 
 
Kände sig eleverna delaktiga i valet av lösningar/åtgärder? 
 
Det är positivt att barnen får vara med. Det är bra. Det är viktigt att få lära 
sig att vara med och lämna synpunkter. Det ger dem en känsla av 
delaktighet. Det är positivt att minnet friskas upp lite nu också i och med 
denna återblick. Det är inte alltid man tar sig tid och lyssnar på barnen.  
Vet inte huruvida eleverna i dagsläget känner sig delaktiga i lösningarna. En 
del barn minns nog hur de resonerade under arbetes gång. 
 
 
Fick eleverna som deltog i arbetet 2002 en större insikt/förståelse för 
trafiksäkerhet? 
 
Deras insikt blev säkert större då. De blev uppmärksamma på vissa saker 
och kanske diskuterade man frågorna hemma också. Och sen var det väl upp 
till lärarna att fortsätta. Synd att planeringsprocessen tog så lång tid. Vi 
väntade länge på att projektet skulle gå vidare. 
 
Förståelsen ökade nog en del. Är man med i arbetet så börjar man tänka, 
sedan kanske det tar ett tag innan allt faller på plats. 
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Fick eleverna som deltog i arbetet 2002 ett större intresse för 
trafik/trafiksäkerhet? 
 
Svårt att säga något om intresset. Generellt är de ju inte så intresserade av 
trafik. Tidigare hade vi polisen på besök i skolan och gjorde praktiska 
trafikövningar, men det finns det inte pengar till längre.  
 
Alla människor inklusive barn mår bra av att kunna påverka, så det var ett 
bra sätt att arbeta. 
 
 
Användes rätt arbetssätt för att få fram elevernas synpunkter? Finns det 
andra lämpliga sätt att fånga upp barnens synpunkter? 
 
Arbetssättet att rita på en karta och ta fram den egna skolvägen var viktigt. 
Det var ett bra arbetssätt. Här på skolan hade vi inte kunnat göra det själv 
eftersom vi inte har tillgång till sådana kartor. 
 
De små barnen hade svårt med kartan och det kunde vi lärare ha förberett 
bättre. Förståelsen för orsak och verkan är svårt för de små barnen. 
 
 
Hur upplevde ni som lärare arbetet med vägplaneringsprocessen? 
 
Vi lärare upplevde det som positivt att det kom personer utifrån som kunde 
tillföra sådant som vi inte själva kan. Först var vi skeptiska till att flytta 
parkeringen, men det var väl latmasken i oss. Nu tycker vi att det har blivit 
väldigt bra. Tidsperspektivet var lite för långt. Det tog lång tid innan det 
blev något av och man fick en känsla av att det inte kommer att bli något. 
Men det är kanske bra för eleverna att lära sig att det är så det är. 
 
Det var jobbigt att projektet lades ner och togs upp igen. Då visste man inte 
vad det skulle bli av det. Själva arbetssättet var bra, men det är viktigt att 
lärarna får veta om projektet tidigt så att det kommer in i planeringen. 
 
 
Var tidsåtgången lämplig? 
 
Tidsåtgången var lagom. Inget negativt upplevdes med arbetsmetoden eller 
tiden för arbetet. Det var positivt med samarbete. 
 
Det hade varit bra med en kortare och intensivare period för hela projektet.  
 
 
Vägverket kände att de fick ut mycket av samarbetet, hur upplever skolan 
det? 
 
Det var bra. Det var bra att eleverna fick se hur de kan påverka och få se hur 
ett sådant arbete går till. Det är positivt att vuxna lyssnar på barnen. Det 
känns bra att det finns en mötesplats. 
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Genom att lyssna på de som bor i orten så ser man andra problem och tack 
vare de boende och barnen blev det t ex trottoar i en korsning. 
 
 
Skulle ni rekommendera andra skolor och lärare att arbeta på samma sätt? 
 
Jag skulle rekommendera andra skolor att delta om de fick möjligheten. 
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5. Intervju med Vägverkets projektledare  
 
Hur säkerställdes att barnen förstod frågeställningarna/problemen och hur 
dessa kunde lösas? 
 
En person förklarade för alla elever vad som skulle göras. Eleverna var 
indelade i grupper (ca 6-8 elever i varje). Lärare och personal från Vägverket 
och en konsultfirma gick runt i de olika grupperna och lyssnade och hjälpte 
till när det behövdes. Totalt blev det ungefär 5-6 barn per vuxen. 
Uppgifterna som skulle göras var väldigt enkla och konkreta. En uppgift var 
att peka ut sin skolväg på kartan. De flesta barnen klarade att hitta sitt hus på 
kartan. Några av de mindre barnen behövde hjälp, men samtliga barns 
skolväg kunde kartläggas. 
 
 
Vilka ”nya” problem tydliggjordes av barnen? 
 
Barnen uppmärksammade problemet när soptunnor sattes ut på trottoarerna 
då dessa skulle tömmas. Detta gjorde att barnen inte fick plats på trottoaren 
utan fick gå förbi soptunnorna på vägen. Rädslan för det ”gröna huset”, ett 
rivningshus som stod längs vägen, vilket gjorde att barnen korsade vägen 
onödigt många gånger för att slippa gå så nära huset. Detta visade att barnen 
inte korsade vägen där man först trodde. Skolbussens sätt att stanna, rörig 
situation då bussen släppte av eleverna. Siktproblemen och 
utrymmesproblemen som fanns vid Toppåkersvägen, bl.a. på grund av 
häckar. Vägverket hade uppmärksammat en del platser, men inte alla. 
Ett övergångsställe på Saxtorpsvägen i korsningen med väg 1179 var väldigt 
långt och saknade refug, vilket upplevdes som farligt och jobbigt att gå över. 
 
 
Vilka ”nya” lösningar presenterades av barnen? 
 
Barnen föreslog bl a gupp för att minska bilisternas hastigheter och en 
minicirkulationsplats i stora korsningen (Stora vägen och Saxtorpsvägen). 
 
 
Vilka positiva/negativa effekter erhålls av att en barnkonsekvensanalys 
genomförs i samband med planeringen av ett vägprojekt? 
 
Det positiva är att man får in synpunkter från fler målgrupper än de som 
vanligtvis brukar engagera sig, barn förstås men även föräldrar och kvinnor. 
Barnen lyfter även upp andra problemområden. Vid sammankomster blir det 
också mer påtagligt att alla problem i trafiken/miljön inte är sådana som 
Vägverket kan göra något åt, utan andra aktörer måste agera. Sådana 
sammankomster ger nog också ökad insikt i hur komplexa problemen i 
trafiken är. En del enkla och billiga åtgärder kom fram i det här projektet,     
t ex att häckar borde klippas, soptunnor flyttas, gröna huset rivas och att 
hämtning och lämning av barnen med bil måste förändras.  
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Det negativa kan vara att det är svårt för dem som är inblandade att förstå 
tidsperspektivet i planeringsprocessen, dvs att den här typen av arbete tar 
åtminstone något år. Vidare är det viktigt att tydligt beskriva att alla förslag 
är viktiga, men alla blir inte genomförda. Det gäller att man inte bygger upp 
förväntningarna så mycket att det blir en besvikelse efteråt.  
 
 
Har barnkonsekvensanalysen påverkat val av utformning av ombyggnaden? 
På vilket sätt har barnkonsekvensanalysen i Annelöv påverkat den slutliga 
prioriteringen och valet av åtgärder? 
 
På en del områden påverkades val av utformning. Parkeringsproblemen vid 
hämtning och lämning av barn med bil löstes, likaså skolbussens hållplats. 
Soptunnorna och ”gröna huset” var något som kom fram tack vare 
barnkonsekvensanalysen. Problemet med höga hastigheter genom samhället 
och vid skolan tydliggjordes och bekräftades. Därför byggdes portarna och 
avsmalningarna. Övergångsstället förkortades något och det blev en refug på 
mitten.  
 
Det blev inte alldeles som barnen ville. Lite kontroll på situationen med 
hämtning och lämning blev det och det lades mycket krut på att ordna 
korsningen med Saxtorpsvägen, men man har nog inte gjort allt man kunnat 
för att få ner hastigheterna. De nya problem som dök upp tack vare 
barnkonsekvensanalysen, så som t ex soptunnorna och häckarna löstes, 
medan de gamla till viss del verkar finnas kvar. 
 
 
Hur blev det med plats för föräldrar att hämta och lämna samt barnens väg 
från/till denna plats och skolbusshållplatsen? 
 
Den nya parkeringen på andra sidan kyrkan blev bra. Det blev mindre trångt 
i närheten av skolan. Vägen mellan denna parkeringsplats och skolan är bra 
iordninggjord. Det verkar dock som att skolbussen stannar vid skolan nu och 
inte på parkeringsplatsen.  
 
 
Var resursåtgången rimlig utifrån det resultatet man fick ut från 
barnkonsekvensanalysen? 
 
Ja, detta var ju den första BKA:n så lite extra tid gick åt pga det, men med 
vana kan man ju göra arbetet något mer effektivt. Vi fick absolut ut resultat 
som var värt det. Vi gjorde ett grundligt arbete i den här studien och det ger 
bra mycket mer än att bara satsa halvhjärtat. Mycket bättre att göra ett 
gediget arbete när man bestämmer sig för att göra en barnkonsekvensanalys. 
Man lär sig om hur barn tänker och det kan man ha stor nytta av i andra 
projekt också. Att t ex bara låta barnen fylla i en enkät ger betydligt mindre 
information. Vägverket måste visa att de är trovärdiga när det gäller att lösa 
de problem som finns. Det är dock viktigt att motivera varför vissa åtgärder 
och inte andra sedan väljs i slutskedet. 
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Blev vald utformning den optimala? 
 
Nej, man borde ha gjort mer med korsningen vid Toppåkersvägen. 
Tätortsportarna (den norra framför allt) är för långt bort. Bilarna får upp sina 
hastigheter igen. I efterhand kan man tycka att en cirkulationsplats vid 
Saxtorpsvägen kanske varit bra. Gupp som föreslogs av barnen och 
förespråkades av dem som arbetade med barnkonsekvensanalysen 
förkastades av Vägverket internt.  
 
 
Vad kunde/borde ha gjorts annorlunda? 
 
De avsmalningar som gjordes i höjd med skolan gör att man måste fokusera 
väldigt mycket på mötande trafik och man kan då lätt glömma 
sidoområdena, där barnen rör sig. En förhöjning i avvikande färg, som ger 
lite ”torgkänsla” för att hela området, skulle kännas annorlunda och få 
bilisterna att känna att de är där på de andra trafikanternas villkor, skulle ha 
varit en bättre åtgärd. Detta föreslogs också inom ramen för barn-
konsekvensanalysen, men blev inte av. 
 
 
Är barnkonsekvensanalysen ett bra och givande verktyg i 
vägplaneringsprocessen? 
 
Ja, den borde dock inte utgöra ett separat skede utan ingå i den vanliga 
processen. Hur resultatet från en barnkonsekvensanalys används beror 
troligen på vilka personer i övrigt som arbetar med det aktuella projektet. 
Intresset för resultatet av en sådan analys är nog personrelaterat. Arbetssättet 
blir troligen mer och mer accepterat inom Vägverket och allt fler intresserar 
sig för den här typen av arbete. 
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6. Intervju med annan representant för Vägverket  
 
Vilken var din roll i projektet med barnkonsekvensanalysen i Annelöv? 
 
Jag var intern beställare av uppdraget i min roll som chef för avdelning 
trafiksäkerhet och miljö. 
 
 
På vilket sätt var du involverad i arbetet? Vilka ställningstaganden gjorde 
du i projektet? 
 
Som beställare hade jag synpunkter på projektet och resultatet, men jag 
minns inte hur dessa diskussioner fördes eller vilka ställningstaganden som 
gjordes. Val av lösningar och själva utformningen blandar jag mig inte i, 
utan det är projektledaren på vägavdelningen som avgör detta. 
 
 
Är barnkonsekvensanalysen ett bra och givande verktyg i 
vägplaneringsprocessen? Påverkade barnkonsekvensanalysen utformningen 
i Annelöv? 
 
Vet inte om det har påverkat utformningen i Annelöv. Däremot ger 
barnkonsekvensanalysen i teorin möjlighet att få fram information från 
brukarna som inte annars hade framkommit, vilket i nästa steg kan påverka 
val av utformning. Det är ju även positivt att barn engageras i frågor som rör 
dem, delaktigheten är positiv. 
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