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Förord 
Studien ”Barns gång- och cykelvägar som del i kommunernas arbete i stadsplaneringen för 

Barnets Bästa enligt Barnkonventionen” har genomförts med bistånd från Trafikverkets 

bidrag till ideella organisationer inom ramen för ökad och säker cykling (TRV 2020/102056). 

Studien har genomförts av docent Maria Nordström vid SLU i Alnarp, styrelsemedlem i 

Fotgängarnas Förening (FOT).  

För genomförandet av projektet har kontakter med stads- och trafikplanerare i de åtta 
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tackar därför Stina Arijoki, Fariba Daryani, Alexander Ståhle; Malin Michaelson; Sara Fridh, 

Linda Dalundh, Petra Bengtsson och Elin Engqvist; Lisa Kindwall, Johanna Wiklander, Emma 

Henning, Torbjörn Albert och Johanna Bergström; Astrid Bachs, Frida Dahlqvist, Anders 

Söderberg, Tomas Tägil, Anna Ekblad, Emilie Stroh och Eva Kristensson; Inger Mellberg, 

Charlotte Ljung och Max Wehlin; Daniel Ekelund och Charlotta Björkman; Gunilla Persson, 

Gunilla Persson (Nils Holgerssonskolan), Linda A. Larsson, Erica Johansson, Birgitta Åkesson, 

Cecilia Östergren, Gunilla Nilsson, Pia Svensson, Katrin Österberg, Pia Rydlöv och Magnus 

Lassen Törn. 

Projektet har presenterats vid nätverksmötet i Barn, Unga och Bebyggd miljö/BUB 211021. 

FOTs styrelse har diskuterat projektet och har lämnat värdefulla synpunkter på utkast av 

rapporten.  
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Sammanfattning 
Planeringen av barns gång- och cykelvägar i åtta kommuner beskrivs och granskas i den här 

studien utifrån alla kommuners uppgift att planera för Barnets Bästa enligt 

Barnkonventionen1. För att barn ska kunna vistas ute och röra sig tryggt i utemiljön behövs 

omsorgsfull planering både av gång- och cykelvägar för barn och av platser för barn att vistas 

på i utemiljön. Det har framgått att detta sätt att planera – för Barnets Bästa  sker bäst, när 

barnkonsekvensanalyser (BKA), används som planeringsinstrument. Resultaten från studien 

visar att endast en av kommunerna använder konsekvent BKA i stadsplaneringen.  

De studerade kommunerna är Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Lund, Varberg, 

Karlskoga och Simrishamn. De större kommunerna har omfattande åtaganden, när det gäller 

bostadsbyggande som del i deras avtal med staten enligt det så kallade Sverigepaketet om 

utbyggnaden av landets snabbjärnvägar. Några mindre kommuner ligger i glesbygdsregioner 

och har begränsad utbyggnad av sitt bostadsbestånd. Studien visar variationen i hur 

kommuner av olika storlek hanterar planeringsfrågorna kring barns gång- och cykelvägar. 

Studien är kvalitativ, vilket betyder att situationen i en kommun inte direkt kan jämföras 

med en annan men tydliga likheter finns. En planeringsfråga, som alla kommuner är 

upptagna av för att hitta lösningar på, är trafikmiljön kring barnens skolor. En annan fråga, 

som oroar stads- och trafikplanerare, särskilt i de större kommunerna, gäller barns trygghet 

på cykelbanor intill snabbcykelstråk för cykelpendlare, nu när sådana stråk byggs i samband 

med omställningen av trafiken från bilism till cykling. 

 

 

  

 
1 https://www.barnombudsmannen.se/barnkonventionen. 
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Bakgrund 
Den här undersökningen belyser hur Barnets Bästa enligt Barnkonventionen kommer till 

uttryck i kommunernas planering för barns gång- och cykelvägar. I en tidigare undersökning 

på uppdrag av Boverket Barnkonsekvensanalyser i stadsplaneringen (Nordström, 2020), 

studerades hur åtta kommuner i sin planering tog hänsyn till barns behov av plats i utemiljön 

och om och hur de använde Barnkonsekvensanalyser (BKA) som metod för att förverkliga 

dessa hänsyn. Föreliggande studie kompletterar den förra genom att fokusera på hur samma 

kommuner planerar för barns möjligheter att ta sig till platser i utemiljön till fots och på 

cykel. Det centrala för båda studierna är om och hur BKA används som 

planeringsinstrument. BKA är ett planeringsinstrument, som är kopplat till 

Barnkonventionen. 

Planering är en framåtsyftande verksamhet för att uttrycka och förverkliga en helhetssyn på 

den fråga som planeringsinsatsen avser. När planeringen avser barns miljöer är perspektivet 

självklart långt. Miljöer där barn lever är barns uppväxtmiljöer, vilka definierar villkoren för 

deras hälsa och välbefinnande under många formativa år. Barn är bundna till den lokala 

miljön på ett sätt som inte vuxna är och därför mera beroende av dess kvaliteter och av att 

vuxna säkrar dem för barnen.  

Att de fysiska miljöer som skapas i stadsplaneringen ger långsiktiga effekter på barn har 

forskningen tydligt visat. Det kanske mest dramatiska exemplet är hur barns lungverksamhet 

påverkas av avgaser och partiklar i förorenad luft. Lungorna utvecklas inte till sin fulla 

kapacitet och risken för sjukdomar senare i livet är betydande. Longitudinella studier av 

samma barn från det att de är 1 år och fram till att de har blivit 24 år visar att skador på 

lungorna i tidig ålder på grund av luftföroreningar blir bestående (Naturvårdsverket, 2017). 

Barnvänlig stadsplanering betyder därför ett övergripande framtidsinriktat 

planeringsperspektiv på stadsmiljön. I sitt stadsbyggande kan kommunerna säkra villkoren 

för Barnets Bästa och låta stadsplaneringen präglas av ett barnperspektiv.  

Barnkonventionen pekar på vikten inte bara av ett barnperspektiv hos vuxna utan också av 

att barnens eget perspektiv får komma till uttryck i beslut som rör dem, om deras livsvillkor 

och om förhållanden som de har kännedom och uppfattningar om utifrån sina specifika 

erfarenheter och upplevelser. Genom att låta barns röster bli hörda i stadsplaneringen görs 

barn delaktiga med vuxna i samhällsutvecklingen och samhället säkrar sammanhållningen 

mellan generationerna. 

Barnets Bästa enligt Barnkonventionen 
Uttrycket Barnets Bästa syftar på Barnkonventionens huvudprinciper för att skydda och 

värna barn i samhället och samhällsplaneringen. Barnets Bästa betraktas som grundpelaren 

för Barnkonventionen. 

I den tidigare nämnda rapporten (Nordström, 2020), framgick i enlighet med andra 

undersökningar av Barnkonventionen, nämligen att den är ett vagt styrmedel, och kan 

kanske därför bäst beskrivas som ett slags ”målsättningsdokument”. 
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/Dokumentet är inte/ ” bindande i en juridisk mening utan just ett mål att 

sträva mot och som ger stöd för sådana strävanden när försök görs att 

förverkliga dem i handling”(Svensson, 2021). 

För att konkretisera Barnkonventionen är BKA ett viktigt instrument. BKA kan utformas och 

genomföras på olika sätt och för olika ändamål. De kan gälla stora och små planerade 

förändringar. Boverket och Barnombudsmannen har publicerat material om modellen och 

de presenterar en generell modell för BKA på följande sätt: 

Steg 1 Kartläggning 

Den första delen av arbetsprocessen bör innehålla en kartläggning och 
planering för hur och var nödvändig kunskap och information ska hämtas. 
Kunskapsunderlaget ska ge svar på vilka grupper av barn frågeställningen berör 
och kan ha konsekvenser för, samt vilka grupper av barn som kan undantas. 

Steg 2 Beskrivning 

Nästa steg i arbetsprocessen handlar om att göra en beskrivning utifrån det 
inhämtade materialet. Det är viktigt att den aktuella frågeställningen, förslaget, 
budgeten eller policybeslutet sätts in i sitt sammanhang och att syftet framgår 
tydligt. Här bör också det nuvarande regelverket på området beskrivas samt 
hur det aktuella förslaget förhåller sig till barnkonventionen. Det bör också 
framgå av beskrivningen vilket eller vilka barn som berörs direkt eller indirekt 
av den brottsförebyggande och/eller trygghetsskapande åtgärden. Det ska 
också framgå av beskrivningen vad de berörda barnen har haft för synpunkter, 
på vilket sätt de har fått yttra sig i frågan. 

Steg 3 Analys 

Det tredje steget i processen består av en problemanalys, där motiven till 
förslaget och dess konsekvenser beskrivs. I den här delen är det särskilt viktigt 
att se över hur förslaget förhåller sig till de grupper av barn med särskilda 
behov som särskilt identifierats i kartläggningsfasen. För ett 
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete kan det handla om att få 
kunskap om flickors och pojkars rörelsemönster och målpunkter inom ett 
område. 

Steg 4 Prövning med beslut 

I det här skedet handlar det om att pröva och besluta. Prövningen av barnets 
bästa måste utgå ifrån den kunskap som har inhämtats. Prövningen innebär att 
en sammantagen helhetsbedömning görs av alla relevanta faktorer utifrån 
kartläggningen, beskrivningen och analysen. Så långt som möjligt ska också 
hänsyn tas till både kortsiktiga och långsiktiga effekter för barnet eller barnen. I 
detta skede är det också viktigt att våga ta ställning till olika intressekonflikter. 

Steg 5 Utvärdering 

Det är också viktigt att utvärdera vilka effekter beslutet fick och hur väl detta 
stämde med de antaganden som barnkonsekvensanalysen byggde på. Den sista 
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delen i arbetsprocessen handlar därför om att följa upp och kontrollera om 
åtgärderna har fått önskade konsekvenser.” 

Som instrument i fysisk planering ger BKA information om de platser, där barn bor och lever 

och om hur de kan komma att påverkas av förändringar i den fysiska miljön. BKA inkluderar 

medverkan av de barn som berörs av tänkta planeringsinsatser. Det var dåvarande 

Vägverket (senare Trafikverket) som började arbeta med BKA i vägprojekt med skolbarn. 

Redan 2000, bara 10 år efter det att Sverige hade ratificerat Barnkonventionen, gav 

Vägverket tillsammans med Skolverket ut skriften Trafik, miljö och samhällsplanering – ger 

fakta och exempel på studier i närsamhället, som beskriver den nationella transportpolitiken 

”ur ett barnperspektiv”. Skriften visar med exempel hur kommuner kan utforma barnvänlig 

trafikplanering. Trafikverket är därför det statliga verk som har gjort särskilt stora insatser i 

planeringen av fysisk miljö för barn. Skydd för barn i trafiken har funnits sedan 1960-talet, då 

Sverige tog stora steg mot att reducera den höga barndödligheten i trafiken och en rad 

åtgärder infördes för att skydda barn. Bland annat skapades det så kallade SCAFT-systemet 

för planeringen av gator och vägar med planskilda korsningar. Trafikverkets arbete har ofta 

lett till konkreta resultat med förbättringar i trafiksäkerheten för barn (Strandlund & 

Saracco, 2012). En viktig anledning till framgången för Trafikverkets projekt är att det inom 

Trafikverket har funnits en organisation för att arbeta med BKA (Björklid, 2007).  

Trafikverket har inspirerat kommunerna i deras arbete med BKA i stadsplaneringen 

(Trafikverket, 2013). BKA har sedan många år tillbaka ingått i planeringen av vissa projekt i 

Stockholm, men BKA görs inte alltid (Nordström, 2020). Samma situation som i Stockholm 

gäller i Uppsala. I Lund uppger man att man kanske kommer att använda BKA i planeringen 

av barns vägar till skolan men inte heller här liksom i de övriga studerade kommunerna 

arbetar man systematiskt med BKA i fysisk planering med undantag för Göteborg. Göteborg 

är den kommun som har utvecklat det mest omfattande arbetet med BKA i stadsplaneringen 

och som anger BKA som metod i sin stadsplanering. Göteborg har publicerat åtskilliga 

rapporter om sitt arbete med BKA (www.boverket.se www.goteborg.se). 

Exempel på BKA 
Ett aktuellt exempel på hur Göteborg arbetar konkret med BKA i sin trafik- och 

stadsplanering gäller de nya miljöer, som ska skapas kring stationerna för Västlänken såsom 

utbyggnaden av miljön vid Centralstationen (Göteborgs stad, Detaljplan för Västlänken 

2014). Arbetet med BKA i planeringen av den framtida Centralstationen i Göteborg har 

genomförts i tre steg:  

1. Inventering,  
2. Förslag på åtgärder  
3. Beskrivning av konsekvenser (detaljplanen).  

I inventeringsfasen studeras platsens nuläge med fokus på sociala kvaliteter och 

förutsättningar. I åtgärdsfasen ligger fokus på platsens behov, dvs. vilka åtgärder som krävs 

för att bevara, alternativt stärka platsens sociala värden. I den sista fasen analyseras 

konsekvenserna av de planerade förändringarna med hänsyn till de värden och behov som 

identifierats i föregående faser och hur de tas till vara i detaljplanen. Trafikverket har gjort 

http://www.boverket.se/
http://www.goteborg.se/
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intervjustudier med barn och unga (9-18 år), vilka kommunen har använt som underlag för 

steg 1, inventeringsfasen, i BKA.  

I BKA påpekas att det idag saknas vistelseytor och inslag i närområdet som tillgodoser barns 
behov av lek och rörelse. Det saknas också platser för ungdomar att vistas tryggt och säkert 
på. Det är förhållandevis få barn som vistas inom planområdet. Däremot utnyttjas 
sporthallen i planområdets östra del av lokala skolor i idrottsundervisningen. Det innebär att 
både skolbarn och skolungdomar regelbundet passerar planområdet under skoltid vilket 
ställer höga krav på säkerheten. Bristen på sammanhängande stråk i kombination med 
tydliga trafikbarriärer gör att planområdet idag inte är särskilt lämpat för barn. Eleverna 
uppfattar idag området som rörigt med en besvärande ljudmiljö och stökig trafiksituation. 

Ungdomar är en av de få grupper som vistas där under längre stunder. För många ungdomar 

som bor utanför centrum eller i närliggande kommuner fungerar stationen med omnejd som 

en mötesplats, eller ”hängplats”. För de lokala skolungdomarna är Nordstan, Nils Ericson 

Terminalen och bänkarna utanför Nordstans entré mot Nils Ericsonsgatan de mest populära 

samlingsplatserna (dagtid såväl som kvällar). I området tillhör Kanaltorget, 

Trädgårdsföreningen och kajområdet ungdomarnas favoritplatser. 

I BKA steg 2, åtgärdsfas, skriver man att: 

”För barnens säkerhet är det viktigt att hålla nere hastighetsgränserna i 

området och skapa tydliga gränser mellan friytor och vägar. För att miljön ska 

bli attraktiv och trygg bör man planera för parallella funktioner där 

resenärsändamål kan samverka med ett bredare vardagsliv.” 

I BKA steg 3, konsekvenser av de tidigare faserna i planen konstaterar man att:  

”Planen medför ett tillskott av kvalitativa friytor för vila och samspel. Det gäller 

dels torgytan utanför Västlänkens huvudentré och dels Bergslagsparken som 

får en mer central funktion. Lokalgatan längs med parkens södra sida minskar 

dock parkens potentiella vistelsevärden. Bergslagsparkens förutsättningar att 

bli en attraktiv vistelseyta skulle stärkas om trafiken tas bort eller begränsas.” 

Den här redovisningen av arbetet med BKA i projektet för Västlänken i Göteborg visar att 

arbetet sker i en viss ordning: 

1. I studien har man samlat in kunskap om hur barn och unga använder en särskild 
plats, Centralstationen,  

2. att man intervjuar barn  
3. att man kopplar samman platsens egenskaper med barnens och de ungas 

användning av platsen  
4. och att man utifrån denna kunskap reflekterar över hur utformningen av den 

framtida Centralstationen kan bli bra för barnen och ungdomarna. 
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Syfte och metod 
Den här studiens syfte är att ta reda på om och hur Barnets Bästa enligt Barnkonventionen 

kommer till uttryck i kommunernas planering för barns gång- och cykelvägar. Specifikt avser 

studien att besvara och diskutera tre frågor: 

1. Hur kopplar stadsplanerare samman stadsplaneringen av platser för barn 
med planeringen av barns gång- och cykelvägar enligt Barnkonventionens 
begrepp Barnets Bästa? 
 

2. Hur samverkar stads- och trafikplanerare med barn i kommunens 
planering av gång- och cykelvägar? 
 

3. Hur uppmärksammar stadsplanerare frågan om barns fria rörlighet i 
staden?  
 

De två första frågorna är av empirisk karaktär och besvaras utifrån analysen av 

kommunernas plandokument och utifrån uppgifter från intervjuade stads- och 

trafikplanerare, medan den tredje frågan, om barns fria rörlighet, avslutningsvis kommer att 

diskuteras utifrån miljöpsykologisk kunskap om barns rörelser och aktiviteter i utemiljön.  

Liksom den tidigare undersökningen för Boverket är den här studien kvalitativ. Det betyder 

att resultaten i undersökningen inte kan generaliseras till att gälla andra kommuner i landet 

annat än i en allmän mening. Utgångspunkten för studien har varit att om möjligt jämföra 

kommunernas planering för barns möjligheter att ta sig till platser av betydelse för dem i 

utemiljön med planeringen för plats för barn i utemiljön, vilket undersöktes i den föregående 

studien.  

Urvalet av kommuner gjordes, när Sverige drabbades av Coronapandemin, vilket påverkade 

möjligheterna att få kontakt med kommunala planerare. Studiet av de åtta kommunerna 

visar variationen i hur kommuner av olika storlek hanterar planeringsfrågorna kring barns 

gång- och cykelvägar. De studerade kommunerna är landets tre största, några mellanstora 

kommuner och några små kommuner. De stora kommunerna har omfattande åtaganden, 

när det gäller bostadsbyggande som del i deras avtal med staten enligt det så kallade 

Sverigepaketet om utbyggnaden av landets snabbjärnvägar. Några mindre kommuner ligger i 

glesbygdsregioner. De ekonomiska resurserna är mycket olika. Kommunerna kan alltså inte 

jämföras med varandra på ett enkelt sätt men de har alla åtagandet att planera för Barnets 

Bästa enligt Barnkonventionen.  

För att få kunskap om hur de åtta kommunerna arbetar i sin stadsplanering med barns gång- 

och cykelplaner har följande tillvägagångssätt använts: 

1. Analys av kommunernas gång- och cykelplaner utifrån undersökningens 
frågeställningar. 
 

2. Kontakt med ansvariga planerare för förtydliganden av innebörden i planerna liksom 
för uppgifter om miljöer, där konkreta uttryck för planerna kan studeras. Kontakterna 
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har i första hand skett via mail och telefon. Personliga intervjuer har gjorts med en 
del planerare på deras kontor. 
 

3. Besök på en del av de utpekade miljöerna. 
 

4. För kännedom och kontroll har beskrivningarna av planeringssituationerna i 
kommunerna har skickats till de planerare som lämnat information om dem. 

Resultat  
I det följande redovisas utifrån det insamlade empiriska materialet undersökningens 

sammanfattande svar på studiens två empiriska frågor. För varje kommun presenteras sedan 

de svar som framkommit utifrån studiet av deras plandokument och av andra styrmedel 

liksom från intervjuer med trafik- och stadsplanerare i kommunerna. Undersökningen 

avslutas med en diskussion utifrån studiens tredje fråga om barns fria rörlighet. 

Studiens första fråga: 

att samtidigt planera platser för barn med gång- och cykelvägar för barn till 

dessa platser  

granskar planeringen i de åtta kommunerna av barns gång- och cykelvägar utifrån 

målsättningen att förverkliga Barnets Bästa. Som konstaterats har alla kommuner att planera 

med hänsyn till Barnkonventionen, där Barnets Bästa sammanfattar konventionens 

huvudprinciper. Den tidigare Boverksstudien om planering av barns platser i utemiljön 

kompletteras alltså i den här studien med frågan om kommunernas planering av barns gång- 

och cykelvägar till sådana platser. 

Platser som planerare nämner som barns platser i den här undersökningen, har visat sig 
nästan uteslutande vara skolorna. Det är främst trafikproblemen kring skolorna som de talar 
och skriver om och i mera begränsad omfattning trafiken på vägarna till skolorna. Detta 
fokus är tydligt i samtliga kommuner men särskilt framträdande i de stora kommunerna som 
arbetar med att lägga om sin trafikplanering för att begränsa biltrafiken och utveckla 
cykeltrafiken. 

Det framgår att kommunerna ser dessa trafikproblem inte enbart som en fråga för trafik- 
och stadsplanerarna att hantera och lösa utan också för skolorna och föräldrarna. De ser 
problemen också som ett resultat av föräldrarnas livsstil och ett uttryck för det fria skolvalet, 
dvs. att föräldrar kan välja skola för sina barn. Barn, som går i skola långt hemifrån, blir ofta 
skjutsade dit i bil av sina föräldrar. Men barn skjutsas av sina föräldrar till skolan också när 
skolan ligger på gångavstånd hemifrån, vilket kan bero på att föräldrarna tar med dem i bilen 
på väg till sina arbeten. 

Ett exempel från Lund visar hur samhällssituationen idag har gjort tidigare använda principer 

för trafik- och stadsplaneringen av barns skolvägar och skolmiljö inaktuella. Situationen kring 

Vikingaskolan på miljonprogramsområdet Linero i Lund visar att detta problem inte fanns, 

när skolan uppfördes på 1960-talet. Planeringsprincipen för Vikingaskolan var 

trafikseparering för att garantera säkerhet för skolbarnen. Det innebär att det bara finns 
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gång- och cykelvägar till skolan, som är belägen mitt i bostadsområdet, och att biltrafiken är 

hänvisad till gator utanför bostadsområdet. Utgångspunkten var att skolan skulle vara för 

barnen, som bodde på Linero, och att de själva gick eller cyklade till skolan. En enda smal 

gata leder upp till skolbyggnaden för leverans av varor. Problemet idag är att 

skolbarnsskjutsande föräldrar kör på den smala gatan för att komma så nära skolbyggnaden 

som möjligt, varvid köer uppstår och trängsel uppkommer.  

I få av de studerade kommunerna har man från planerares sida undersökt hur barn upplever 

sin skolväg och samarbetat med barn om hur man tillsammans ska kunna arbeta för att 

förbättra situationen. Kommunernas dokument visar deras ansträngningar att komma till 

rätta med problemet genom fysiska åtgärder och genom att etablera kontakt med 

skolledningar och med skolbarnens föräldrar. Man uppmanar ibland föräldrar att ta sitt 

ansvar och hjälpa till att lösa problemet. Men projekt där skolbarn medverkar i försök att 

hitta lösningar på trafikproblemen kring sina skolor är få.  

Att föräldrar och kommuner ibland samarbetar för att lösa trafikproblem för skolbarnen 

visar det så kallade Malmöinitiativet. I Malmö finns ett webbverktyg, som föräldrarna kan 

använda för att kontakta kommunens trafikplanerare och anmäla problem för sina barn i 

trafiken. Ifall anmälan får stöd på nätet av minst 100 andra kommuninvånare skickas 

anmälan till planeringskontoret, som därefter tar ställning till eventuell åtgärd. Ett aktuellt 

exempel gäller trafikmiljön vid Monbijouskolan i centrala Malmö. Genom Malmöinitiativet 

har en mamma gjort ett upprop för ett extra övergångsställe som alternativ till huvudentrén 

till skolan, där det enligt henne är för mycket cykeltrafik. Fördelen med det föreslagna extra 

övergångsstället vid den mindre entrén till skolan, skulle vara att det blev lugnare för 

barnen, menar mamman. Planerare har studerat situationen och kommer att fatta beslut om 

saken.  

Ibland kontaktar föräldrar media för att få uppmärksamhet. Kommunalråd kan då 

exempelvis meddela att man ska överväga att införa fysiska begränsningar för biltrafik vid 

vissa tider på gatorna intill skolorna. 

Svaret på studiens första fråga är att de flesta studerade kommunerna inte planerar 

skolmiljö och skolväg i ett sammanhang. Barns platser i kommunerna är fler än skolan, dit de 

behöver kunna ta sig till fots eller på cykel – som till fritidsanläggningar, idrottsplatser, 

parker och lekplatser – men gång- och cykelvägarna dit uppmärksammas inte lika mycket.  

Studiens andra fråga: 

hur stadsplanerare samverkar med barn i kommunens planering av gång- och 

cykelvägar 

handlar om att samarbeta med barn för att få kännedom om deras erfarenheter och 

synpunkter på befintliga och planerade gång- och cykelvägar. Det sker undantagsvis utom i 

Göteborg i och med att kommunen arbetar med BKA i sin stadsplanering. I ett särskilt 

sammanhang sker det på ett intressant sätt i en av undersökningens minsta kommuner, 

Karlskoga.  
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På eget initiativ har miljösamordnaren i Karlskoga engagerat feriearbetande skolungdomar i 

att undersöka kvaliteten på cykelvägarna till kommunens skolor. Kommunens 

planeringsdokument framhåller annars inte särskilt barn som föremål för insatser av olika 

slag i stadsplaneringen eller att man syftar till samarbete med barn i fysisk planering. 

Sommaren 2020 resulterade ett sådant feriearbete i rapporten Möjlighet för cykelpendling 

till skolorna inom Karlskoga kommun, där två elever redovisade sin undersökning av 

cykelvägarna till kommunens samtliga 10 grundskolor. De undersökte bland annat 

karaktären på cykelvägen, skolgårdens belysning och antal cykelställ på skolorna. För att 

genomföra sin uppgift cyklade eleverna till varje skola. 

Elevernas rapport kommer att bli ett underlag för kommunens trafikplanerare i deras arbete 

med att förbättra skolbarnens cykelvägar. Miljösamordnaren, som är ansvarig för 

organisationen av feriearbetena, bekräftar att för arbetet med Cykelplanen har kommunens 

trafikhandläggare tagit del av rapporten. Trafikplanerarna liksom miljösamordnaren tycker 

att det är värdefullt att få elevernas uppfattning om kvaliteten på cykelvägarna så att 

rubriken i Cykelplanen om att ”Alla högstadieskolor ska ha säkra skolvägar” kan bli 

verklighet. Cykelfrågor var i fokus också för några elevers feriearbete 2021. Samarbetet i 

Karlskoga med feriearbetande skolungdomar involverar barnen i frågor som de väl känner till 

och som de kan lämna egna synpunkter på; det sker i samarbete med miljösamordnaren och 

resultatet av arbetet kommer att ingå i kommunens underlag för beslut om åtgärder. Denna 

insats påminner om hur arbetet med barn sker i BKA genom att det involverar dem i 

planeringen och drar nytta av deras erfarenheter till gagn för dem själva och andra cyklande 

skolbarn. 

Svaret på studiens andra fråga är att det finns en kommun, som gör skolelever delaktiga i 

kommunens planeringsuppgifter, vilket resulterar i kunskaper av betydelse för kommunens 

planering. I andra kommuner pågår en del mindre projekt i samarbete med skolbarn, och 

även förskolebarn, avseende trafiksituationen för att få svar på enstaka frågor. Det är bara i 

Göteborg som BKA ingår i stads-och trafikplaneringen och utgör del i planbeskrivningen.  

I fortsättningen presenteras varje kommun för sig med deras svar på frågan om planeringen 

för barns gång- och cykelvägar i deras kommuner. Presentationen börjar med de största 

kommunerna. 

Studiens tredje fråga: 

hur uppmärksammar stadsplanerare frågan om barns fria rörlighet i 

staden?  

Har som utgångspunkt flera stads- och trafikplanerares oro över att platsen utomhus för 
barn, särskilt i de städer där bebyggelsen förtätas starkt, krymper snabbt och blir mycket 
begränsad. Oron har sin grund kanske främst i planerarnas observationer att barn utomhus 
inte leker på samma sätt som de har sett barn göra på andra platser med mer utrymme för 
lek. Uttrycket fri rörlighet betyder olika saker för barn i olika åldrar, vilket närmare beskrivs i 
rapportens diskussionsavsnitt. För yngre barn är plats och utrymme avgörande för att de ska 
kunna leka, något som i sin tur är avgörande för deras utveckling och välbefinnande. 
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Svaret på studiens tredje fråga är att för att ge uttrycket fri rörlighet en konkret betydelse 

måste den ges en specifik innebörd och hänvisa bland annat till barnens ålder. Planering av 

barns gång- och cykelvägar skulle kunna omfatta barns fria rörlighet, om begreppet 

kopplades till hur barn upplever de gång- och cykelvägar som de använder, det vill säga de 

måste få möjlighet att berätta om det för planerarna. Något exempel på sådan medverkan 

finns inte i de studerade kommunerna. 
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STOCKHOLM 
Stockholm är Sveriges största stad (975,500 invånare). Det är den stad i landet som också har 

störst inflyttning och den mest omfattande expansionen av bostadsbyggande och 

infrastruktur liksom största tillväxten av sin arbetsmarknad. Antalet personer som bor och 

arbetar i länet är 1,200,000. Inpendlingen till Stockholms län är drygt 100,000 personer; 

hälften så många är utpendlare.  

Sedan början av 2000-talet har byggprojekten blivit alltfler och alltmer omfattande och idag 

uppstår nya stadsdelar. I Stockholm liksom i landet i övrigt sker en omställning till mera 

hållbara transportmedel och cykling växer fram som ett alternativ till bilism. Alltfler personer 

ska cykelpendla till sina arbeten. Stadens gatunät görs om. 

Uppgiften för trafik- och stadsplanerarna är att hitta lösningar för trafiken på det krympande 
gatuutrymmet i staden. Kommunens Vision 2030 för det framtida Stockholm uttrycks på 
följande sätt i Framkomlighetsstrategin, som styr planeringen av stadens vägar och gator: 

 
”Efterfrågan på resor inom stadens gränser kommer med all sannolikhet att 
vara större än den fysiska kapaciteten i transportsystemet. Därför måste vi 
både fundera på behovet att resa, planera våra resor i större utsträckning och 
se över hur vi använder våra vägar och gator för att kunna transportera 
människor och gods på ett mer effektivt sätt. En viktig del av (översiktsplanen) 
Promenadstadens inriktning är att genom god planering av staden minska 
behovet av att resa.” 

Gångplan 

I Gångplanen konstaterar staden att: 

barns rörelsefrihet /har/ försämrats, dels på grund av att avståndet till 

målpunkter har ökat, till exempel på grund av att det fria skolvalet gör att man 

inte alltid går i sin närmaste skola, och dels för att biltrafiken har ökat. Eftersom 

många föräldrar upplever trafikmiljön som osäker för barn ökar också 

skjutsandet av barn i bil. Detta leder sammantaget till att barns fysiska aktivitet 

minskar. I början av 1980-talet gick 94 procent av barnen i åldrarna 7–9 år 

ensamma till skolan. År 2000 hade siffran sjunkit till 77 procent. År 2007 var 

samma siffra nere på 30 procent. 

Barnens plats i trafiken – kan längre ”gröntid” på övergångsställen hjälpa barn på förskolor 

och skolor att hinna över gata? 

Förskolor och skolor kan ansöka hos trafikkontoret om att få en utrustning till 

signalanläggningen för att förlänga ”gröntiden”, vilket medger att barnen och deras 

pedagoger inte behöver jäkta på övergångsställena. Om och hur detta fungerar för barnen 

och trafiken är okänt. 
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Cykelplan 

Cykelplanen är liksom gångplanen en del av kommunens Framkomlighetsstrategi. I 

cykelplanen säger man att man vill göra gator cykelvänliga för barn och menar att barn kan 

börja cykla från årskurs 4, dvs. då barnen är 10-11 år. Man vill att antalet cyklister bland barn 

i årskurs 4 till 9 ska öka. Hur man kommer att lyckas, ska mätas på barnens skolor i 

trafikanalyser utifrån insamlade enkäter. 

Under rubriken ”Säkerhet och trygghet” konstaterar kommunen att  

”skolor och förskolor är viktiga målpunkter för unga cyklister och deras 

föräldrar. För de delar av cykelnätet som ofta används av barn och unga, 

exempelvis skolvägar och vägar till fritidsaktiviteter och idrottsplatser, är 

trygghet och trafiksäkerhet särskilt viktigt”.  

Trafiksäkerheten för barnen ska stärkas genom att hålla motorfordonens hastighet låg men 

det finns också: 

”risk för konflikter med gående och cyklister. Det är korsningspunkterna som 

utgör de största trafiksäkerhetsriskerna för cyklister, om man ser till de 

allvarligaste olyckorna”. 

Lokala cykelstråk för barn 

I stadens nya trafiksystem ska det finnas tre nivåer på cykelvägnätet: pendlingsstråk, 

huvudstråk och lokalstråk. 

Pendlingsstråken ingår i regionala cykelstråk och ska kunna ha hög kapacitet.  

Huvudstråken är avsedda för cykeltrafik mellan olika stadsdelar.  

Lokalstråk är avsedda för cykeltrafik inom stadsdelarna. Här tänker man sig 

hastighetsbegränsning till 30 km/h och blandtrafik. Lokala cykelstråken ska 

placeras så att de ansluter till skolornas lägen.  

Separering av trafiken 

I cykelplanen betonar kommunen att det är viktigt att separera fotgängare och cyklister och 

att ge mer utrymme till båda trafikslagen för att minska otrygghet och förhindra konflikter. 

Kommunen medverkar i ett forskningsprojekt för att utveckla principer för utformning av 

platser, där gång- och cykelflöden korsar varandra. 
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Bättre skolvägar 

I planen för säkra och trygga skolvägar anger kommunen tre mål, vilka avser att: 

1. Skapa säkra och trygga skolvägar. 
Staden ska arbeta med att förbättra skolvägarna, främst dem som finns 
inom en radie av 300 meter kring skolan. 
 

2. Skapa möjligheter för nya resvanor och öka andelen gående och cyklister. 
Staden ska samarbeta med skolorna för att öka skolbarnens kunskap om 
trafiken, påverka deras attityder och åstadkomma beteendeförändringar 
hos dem. 
 

3. Skapa ett stadsgemensamt synsätt i arbetet som påverkar skolvägarna. 
Detta mål syftar till ett samarbete mellan förvaltningar i staden för att 
långsiktigt skapa bättre skolvägar i kommunen 

Trafiksäkerhet på väg till och från skolorna 

Staden arbetar både med fysiska och beteendepåverkande åtgärder för att förbättra 

säkerheten kring skolorna, vilket framgår av planen för säkra och trygga skolvägar. De fysiska 

åtgärderna innebär hastighetsdämpande åtgärder, förbättringar av gång- och cykelnätet, 

förbättrad belysning och säkring av gångpassager.  

Ett exempel på en insats för säkring av gångpassager och förbättrad belysning är 

kommunens samarbete med skolbarnen på Sjöviksskolan för att förbättra miljön i en 

gångpassage i en tunnel i Liljeholmen, som barnen passerar på väg till skolan. Med stöd av 

staden målade skolbarnen 2020 en 25 meter lång målning på väggen. Målningen kallar 

barnen ”Flaskpost för framtiden”. Målningen är belyst.  
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Projektet ”Stockholms Framtidsgator” 

Syftet med projektet ”Framtidsgator”, som pågick mellan 2020 och 2021, var att ”testa och 

utveckla nya stadsmiljöer” och särskilt att pröva effekten av temporära gatuomvandlingar. 

Projektet var en del av forskningsprojektet ”Smarta gator2” vid KTH och finansierades med 

medel från Vinnova. Arkitektkontoren Spacescape och White hjälpte till med utformningen.  

Gatorna intill tre skolor som ingick i projektet var Hälsingegatan i Vasastan vid skolan Vasa 

Real, Parmmätargatan på Kungsholmen vid Eiraskolan och Tjärhovsgatan på Södermalm vid 

Katarina Norra skola.  

Nedan syns Hälsingegatans ombyggnad intill skolan Vasa Real. 

 
2 Se: https://smartagator.wordpress.com/2021/04/15/utvarderingsrapport-for-stockholms-

framtidsgator/ 

https://smartagator.wordpress.com/2021/04/15/utvarderingsrapport-for-stockholms-framtidsgator/
https://smartagator.wordpress.com/2021/04/15/utvarderingsrapport-for-stockholms-framtidsgator/


19 
 

 

 

 

Katarina Norra skola medverkade också i projektet ”Framtidsgator” (se Utvärdering av 
Stockholms Framtidsgator, 21 mars 2021, Spacescape). På anslaget utan Katarina Norra skola 
på Tjärhovsgatan med rubriken ”Liv, lek och lust” fanns följande text: 

”Stadens gator tillhör alla. I projektet Stockholms Framtidsgator testar vi nya 

stadsmiljöer för att du ska kunna använda gatan på nya sätt. Just den här gatan 

är utformad efter idéer från barnen på Katarina Norra skola”.  
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Utvärderingen av projektet visade bland annat: 

”att de temporära gatorna kraftigt minskade medelhastigheten och att gatorna 

kom att upplevas som trevligare än tidigare. 

Barnens värdering av förändringen var beroende av deras ålder. De äldre grundskolebarnen 

uppskattade förändringen, medan en del yngre barn blev förvirrade av förändringen enligt 

föräldrarna. 

”Kritik angående trafiksäkerhet kom framför allt från småbarnsföräldrar, som 

upplevde att yngre barn hade svårt att särskilja gatan från skolgården och inte 

var beredda på att bilar, om än i låg hastighet, körde förbi. Samtidigt har 

utvärderingen visat att gatorna blivit betydligt populärare bland äldre 

grundskolebarn. Framtidsgatorna har också lett till mer vistelse på gatan, i 

synnerhet på Hälsingegatan och bland barn och ungdomar”. 

Sammanfattning  

Omfattningen av den pågående omställningen av trafiksystemet i Stockholm kommer att 

tydligt påverka karaktären hos den fysiska miljön. Hur barn kommer kunna få plats och 

kunna röra sig säkert i den framtida tätare offentliga miljön på väg till och från sina skolor 

och fritidsaktiviteter är svårt att idag föreställa sig. Projektet ”Framtidsgator”, där man har 

prövat möjligheterna att temporärt omforma och förändra funktionerna på några gator intill 
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tre centralt belägna skolor, pekar mot att i miljön kring skolor kan biltrafiken komma att 

begränsas eller utestängas. Hur skolvägarna i kommunen mera långsiktigt kommer att bli 

säkrare än idag är oklart. 

Bilismen ska minska men cyklingen kommer att öka och bli mycket mera intensiv än vad den 

är idag. Hur ska unga cyklister klara av att hantera cykeltrafiken? Det kommer bli mindre 

plats utomhus att röra sig på också på grund av den förtätade bebyggelsen.  

Det behövs ett ”stadsgemensamt synsätt”, skriver kommunen i sina dokument, dvs. 

samarbete över förvaltningsgränserna. Det kommer underlätta ansträngningarna att få till 

stånd väl fungerande skolvägar och säkrare miljöer kring skolorna. Men, påpekar 

kommunen, det behöver också ske attityd- och beteendeförändringar hos både vuxna och 

barn för att en väl fungerande trafik ska kunna komma till stånd och att barn ska våga röra 

ute i trafiken.  
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GÖTEBORG 

I Göteborg bor idag cirka 600,000 personer och i Storgöteborg 1 miljon. Staden är en stor 

arbetsgivare för hela regionen och inpendlingen omfattar 124,000 personer varje dag. Man 

räknar med att staden kommer att växa med nästan en tredjedel. Det största 

stadsutvecklingsprojektet, Älvstaden, störst i Norden, hävdar man, medför omfattande 

bebyggelse på båda sidorna av Göta älv. Det medför också betydande infrastrukturarbeten 

och arbeten med kommunikationer i staden. Västlänken, en åtta kilometer lång 

järnvägsförbindelse, ska förse Göteborg med genomgående pendeltågstrafik. Tre nya 

underjordiska stationer ska byggas: förutom den tidigare nämnda Centralen också Haga och 

Korsvägen, som en del av Västlänken, vilken ingår i Sverigepaketet.  

Göteborgs kommun och stadsbyggnadskontor lanserade år 2011 BKA som ett verktyg att 

genomföra Barnkonventionen i stadsplaneringen. Lanseringen hade föregåtts av seminarier 

och en stor konferens 2010, ”Barn tar plats”, där forskare och praktiker från hela landet 

presenterade aktuella forskningsresultat och projekt om barns behov av en bra utemiljö. 

Staden konstruerade en modell för planeringen, som omfattar samtliga planeringsnivåer 

inom förvaltningen och som gäller olika slags geografiska platser i regionen och staden 

liksom kulturella och sociala förhållanden. 

Modellen fördes ut i kommunen genom en omfattande utbildningssatsning för hur man ska 

arbeta med planering för barn och unga. Under årens lopp har man prövat modellen i en rad 

olika projekt och dokumenterat resultatet. Alla inom stadsplaneringen ska vara orienterade 

om BKA-modellen och arbeta utifrån den. 

”Gångvänligt Göteborg” ska underlätta för barn att röra sig utomhus 

För utvecklingen av gångtrafiken i Göteborg finns det sk stödjande kunskapsunderlaget 

”Gångvänligt Göteborg” (2019) . Kunskapsunderlaget beskriver en ”möjlig målbild, nuläget 

och principer för vad som bidrar till en gångvänligare stad”. Det är ett ”komplement till 

styrande dokument inom staden och vänder sig till trafikkontorets medarbetare och andra 

inom staden som arbetar med mobilitet och stadsutveckling.” Dokumentets syfte är att 

”skapa en gemensam utgångspunkt i vad som är viktigt”. Det innehåller inga lösningar eller 

geografiska prioriteringar. De styrdokument som kunskapsunderlaget knyter an till är 

Trafikstrategin, Strategi för utbyggnadsplanering, Grönstrategi och Vision Älvstaden. 

Fler invånare behöver gå mer, skriver man, och i överensstämmelse med bla stadens 

arkitekturpolicy betonar man vikten av att invånarna ser staden i ögonhöjd och att 

fotgängaren står i centrum. Man anför 10 anledningar till att prioritera fotgängare och 

nämner bland annat att: 

 Att gå är ett eget transportsätt 

 och 

 Fotgängare är stadslivet. 
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Under rubriken ”Planera för gångavstånd” påminner man om att det finns fasta, dvs. 

bestämda, och flexibla, dvs. tillfälliga och improviserade, målpunkter. Till de senare räknar 

man lekparker och gym och betonar att de är känsliga för avstånd och bör ligga inom 200-

400 meter via gångnätet ”för att maximera gångvänligheten”.  

Man betonar vidare att i enlighet med stadens grönstrategi ska bostadsnära parker finnas 

inom 300 meter för att barn ska kunna röra sig fritt nära bostaden. Större stadsdelsparker 

ska finnas inom 1 km och vara lättillgängliga liksom barns väg till skolan:  

”För att ta sig dit/till stadsdelsparkerna/ ska barn inte behöva korsa stora 

trafikleder, större vattendrag eller stora nivåskillnader. För att göra det möjligt 

för fler barn att på egen hand gå eller cykla till skolan ska liknande resonemang 

eftersträvas vid placering av skolor och planering av vägar dit”. 

I kunskapsunderlaget betonar man vidare att fotgängare och cyklister inte bör dela yta, 

eftersom de har olika hastighet och man skriver att vid ny- eller ombyggnad bör man 

separera gång- och cykelnäten för att skydda barn och unga.  

”Den nära storstaden”- Göteborgs cykelprogram 

Cykelprogrammet ”för en nära storstad 2015-2025” är en fördjupning av stadens 

trafikstrategi, ”Trafikstrategi för en nära storstad”. Det är ett viktigt och utförligt program 

som beskriver hur man föreställer sig cykelns framtida betydelse för göteborgarnas 

transporter i staden och regionen. Tidigare har cykelbanor utformats främst utifrån ett 

säkerhetstänkande, skriver man, men nu ska även andra kvaliteter tillgodoses som cyklister 

efterfrågar som exempelvis att kunna cykla snabbt. 

Med den ökade befolkningen och förtätningen av stadsbebyggelsen krymper det fysiska 

utrymmet i staden, vilket gör cykling till ett mera fördelaktigt fortskaffningsmedel än 

biltrafik. Cykeltrafik kräver mindre utrymme än biltrafik. Men det krävs ett omfattande 

arbete, påpekar man, för att öka cyklingen och man jämför med Malmö, en gammal 

cykelstad. Andelen som idag cyklar i Göteborg cirka 7 procent jämfört med Malmös andel på 

25%. Det kan finnas flera anledningar till den relativt låga andelen cyklister i Göteborg; en 

torde vara terrängen och att staden är kuperad med lutningar och höjdskillnader. 

Med valet av titeln ”en nära storstad” betonar man att den trafikstrategiska planeringen 

gäller hela regionen, vilket pekar på prioriteringen av pendlingscykling till arbete och man 

skriver att ”det ska vara snabbt, enkelt och säkert att arbetspendla.” Fram till 2025 planerar 

man att bygga ett stort antal pendlingscykelbanor. De ska underlätta för pendlingscyklister 

att komma fram snabbt, enkelt och säkert”. 

Man betonar att cykel som huvudregel ska vara ”tydligt separerad från övriga trafikslag.” 

Man påpekar att det kan vara nödvändigt med ”planskilda lösningar” men att det i trånga 

gatusektioner med låga biltrafikflöden måste bilister och cyklister samsas om utrymmet. 

Grundprincipen i Göteborg har länge varit att ha separata cykelbanor för att ge barn och 

unga ett säkert utrymme. 
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Lokala cykelvägnät och skolvägar 

Fokus i cykelplanen är på hur staden ska få den vuxna befolkningen att cykla mera. Under 

rubriken ”Lokala cykelvägnät” nämner man barn och unga cyklister. Särskilt ska man 

uppmärksamma ”barns möjligheter att cykla säkert och tryggt till skola och andra 

målpunkter”.  

Det är trafikkontoret som tillsammans med stadsdelsförvaltningarna arbetar med 

barns skolresor. En planerare betonar att: 

”En generell tanke kring trafikmiljö och skolor är att det skulle vara bra om det 

närmsta området kan vara helt bilfritt. Att lämna/hämta-zonen är på ett 

avstånd som funkar men att det blir lite obekvämt att lämna med bil. Det 

tänker jag skulle innebära att man i större utsträckning väljer annat 

transportmedel. Se också över så att vägar till koll-hållplatserna blir bekväma 

och bra” (Michaelson, Malin). 

För att få kontroll över trafiken på barnens skolväg ställer sig trafikkontoret frågan hur 

föräldrarna till barn på förskola och barn i grundskolan rör sig genom bostadsområdet och 

knyter an till stadens gator i sitt fortsatta resande: 

Ska de direkt till jobbet eller hem, är detta en del av en sammansatt resa? Hur 

tar de sig vidare? Är det bekvämt och tidseffektivt att fortsätta med cykel, 

promenad eller kollektivtrafik? Om inte så lär biltrafiken bli större runt skolorna 

än om det kan funka bra (Michaelson, Malin). 

Uttalandet visar att planeraren ifråga, troligen influerad av planeringskulturen med BKA i 

Göteborg, pekar på att fysiska planeringsfrågor måste sättas in i de sociala sammanhang där 

de har betydelse och att sättet att göra det är att samarbeta med de berörda invånarna i 

kommunen.  

Sammanfattning 

I det stora utbyggnadsprogrammet för Västlänken används BKA enligt den generella BKA-

modell som gäller i Göteborgs stadsplanering. I genomgången av aktuella dokument om 

planeringen av barns cykel- och gångvägar framträder kommunens målsättningar för hur 

barn och unga säkert ska kunna röra sig i staden.  
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MALMÖ 

Malmö är den snabbast växande storstaden i Sverige. Antalet invånare är idag cirka 350.000. 

I staden pågår omfattande byggnation och nya bostadsområden uppförs i snabb takt. Liksom 

Stockholm och Göteborg ingår Malmö i Sverigepaketet. I det stora område, som man nu 

planerar, Nyhamnen, ska man uppföra 9.000 nya bostäder och 21.000 arbetsplatser. I 

samband med att Nyhamnen uppförs blir det en betydande ökning i exploatering och 

trafikflöden, vars omfattning inte kan jämföras med något annat idag befintligt område i 

staden enligt stadens trafikplanerare. 

Inpendlingen till staden är betydande från hela regionen. Det sker viss utpendling till 

Köpenhamn. Staden kallar sig ibland ”Greater Copenhagen” för att påminna om att man 

tillsammans med Köpenhamn ingår i en samarbetsorganisation med syfte att stödja 

utvecklingen i regionen, som idag omfattar 4,4 miljoner invånare i Sydsverige och 

Östdanmark.  

Trots stor arbetsinpendling har Malmö hög arbetslöshet. Andelen boende med 

invandrarbakgrund är betydande. Det finns ett starkt socialt engagemang för barn och unga. 

Sedan länge har stadsplaneringen varit inriktad på att stimulera barn till aktiviteter utomhus 

i stadens parker, grönområden och offentliga miljöer. 

Temalekplatserna 

Malmö är känt för en barnvänlig stadsplanering och ett uttryck för detta är temalekplatserna. 

Temalekplatserna har inspirerat andra kommuner i deras arbete med sina lekplatser. 

Temalekplatserna är utspridda över hela staden, avsedda att ”fungera som viktiga 

mötesplatser i stadsdelen och som utflyktsmål för barn från hela Malmö”, står det i stadens 

lekplatsprogram. Lekplatsprogrammet omfattar en satsning på barns gång- och cykelvägar. En 

viktig deklaration i lekplatsprogrammet är att hela staden ska vara tillgänglig för barn. 

Lekplatsprogrammet utgör kommunens styrdokument i planeringen för lekplatser. I 

kommunens aktuella exploateringsområden är det ofta ont om yta, vilket leder till att 

mindre och färre lekplatser nu uppförs än tidigare.  

I lekplatsprogrammet framhåller staden genom tidigare stadsträdgårdsmästaren Gunnar 

Ericson att leken är viktig för barns utveckling och han påpekar i programmet att leken är en 

”metod för att bli vuxen”. I enlighet med denna uppfattning betonar han att 

”stadsbyggandet måste anpassas till barns villkor – för deras säkerhet, trygghet och 

möjlighet att utnyttja och lära känna sin stadsmiljö”. Staden har därmed tydligt satt in frågan 

om barnens plats i staden i ett stadsbyggnadssammanhang. Man klargör att arbetet med att 

skapa och sköta stadens lekplatser är ett gemensamt ansvar för främst  
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Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret anger stadens översiktsplan och grönplan som 

instrument för att skapa de övergripande strukturerna ”för att säkra barns tillgång till 

stadsmiljön”. Man skriver: 

”Viktigt är tillgången till grönstråk, gång- och cykelstråk och övriga bilfria stråk 

mm, samt avstånden mellan bostäder och utbudet av stadens parker och 

grönstråk. Barns säkerhet och trygghet bevakas även i arbetet med 

trafiksäkerhet” (Malmö Lekplatsprogram, Malmö Gatukontor april 2006, sid. 8). 

Dessa uttalanden redovisar en syn på staden som en miljö för barn, där de ska kunna röra sig 

säkert, och där de själva ska kunna ta sig till de platser som de vill besöka. Att inse att platser 

och vägar till dessa platser är beroende av varandra och därför måste planeras i ett 

sammanhang ska vara centralt för Malmö stadsplanering enligt dokumentet ovan.  

Lekplatser som sociala mötesplatser 

Malmö Lekplatsprogram kommer att revideras och få ny genomförandedel. Under tiden 

arbetar planerare på Stadsmiljöenheten med att rusta upp äldre lekplatser utifrån 

ambitionerna i Lekplatsprogrammet. En ambition är att skapa lekplatser som platser inte 

bara för barn utan också för ungdomar och vuxna. Erfarenheterna från temalekplatserna har 

visat att de fungerar som viktiga sociala träffställen för barn och deras familjer 

I en aktuell upprustning av en stadsdelslekplats i Hermodsdal i södra Malmö har man därför i 

mitten av lekplatsen gjort ett arrangemang med bänkar och bord, där ungdomar och vuxna 

kan sitta, medan barnen leker runtomkring. Lekplatsen innehåller utrustning för lekar och 

aktiviteter på olika platser kring lekplatsens sociala centrum. I och med att det finns flera 

entréer till lekplatsen kan man gå igenom platsen eller stanna upp ett tag och slå sig ner. 

Lekplatsen integreras på detta sätt i den omgivande miljön. 
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Planen visar upprustning och ombyggnad av stadsdelslekplats i Hermodsdal i södra Malmö 2021 

Samarbete med förskolor och skolor 

Malmös stadskärna är gammal stenstad med tät bebyggelse. Den pågående och kommande 

förtätningen av bebyggelsen kommer att medföra att utrymmet för gator och transportleder 

minskar. Det blir mindre plats för alla: 

”Fram till 2031 ska Malmö stad --- anpassa stadens gator, tillföra fyra nya 

Malmö-Expresslinjer och bygga tre mil nya cykelbanor. ---Detta ställer helt nya 

krav och utmaningar på staden och dess förmåga att kunna erbjuda god 

livskvalité för invånarna, näringslivet och andra intressenter. Människor, trafik 

och gods i staden måste dela ytor på ett mer effektivt och hållbart sätt än 

tidigare” (Rapport Dialoger Trafikmiljöer i Malmö 2020). 

För att hantera den nya planeringssituationen hämtar planerarna bland annat stöd och 

inspiration från EU-projektet MORE, Multimodal Optimisation of Road Space in Europé, i 

vilket Malmö ingår med fyra andra europeiska städer. 

I MORE-projektet har staden låtit genomföra dialogaktiviteter för att ta reda på hur 

Malmöbor uppfattar befintliga gatumiljöer och trafik på sex centrala platser med idag tät 

bebyggelse och mycket trafik. På samtliga platser uttrycker stadsborna oro över den täta 

trafiken. I detta sammanhang har också barn tillfrågats. Fastighets- och Gatukontoret har 

upprättat ett samarbete med förskoleförvaltningen för att hitta nya sätt att inkludera 

Malmös unga invånare i planeringen och samarbetet har blivit en del av MORE-projektet, där 
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förskolor och skolor, som befinner sig längs med och i närheten av de centrala platser, som 

detaljstuderas i MORE, har fått möjlighet att lämna synpunkter och uppmärksamma 

trafikproblem där.  

Med hjälp av pedagoger på de medverkande förskolorna har trafikplanerarnas frågor till 

barnen bearbetats. Barnen har berättat att de tycker att det är svårt att röra sig på 

trottoarerna, passera cykelbanor och korsa gator. De upplever problem med stora 

trafikflöden både på cykelbanorna och på gatorna. De pekar på problemet med att hinna 

över dessa gator för att inte bli påkörda, också på övergångsställen med trafikljus. Yngre 

förskolebarn blir rädda av höga ljud i trafikmiljön, av att trafiken är rörig och att någon kan 

bli påkörd. Barnen oroas också av den stora mängden bilar och av utsläppen av avgaser.  

Barnen på Daggmaskens förskola, som varit på besök med sina pedagoger i den hårt 

trafikerade miljön på Södra Förstadsgatan i centrala Malmö, berättar för sina pedagoger hur 

de tycker att trafiksituationen skulle kunna förbättras: 

”Barnen vill ha stoppskyltar där fotgängare ska försöka korsa cykelbana och 
bilkörfält. Barnen föreslår också att flytta cykelbanan för att undvika konflikter 
mellan fotgängare och cyklister. Övergångsstället vid Wallins konditori var svårt 
att se med alla cyklar på trottoaren.” 

Att låta små barn ”besöka” hårt trafikerade platser visar knappast förvånande, när man 
observerar barnens beteenden och frågar dem om deras upplevelser av trafiken, att 
platserna inte ter sig ”barnvänliga”. Anledningen till att man låter små barn besöka och 
”utvärdera” platser, där de troligen sällan vistas, är inte helt lätt att förstå liksom inte heller 
vilka konsekvenserna i planeringen kan bli för barnen och stadsplaneringen.  

 
 

 

Teckning av Astrid åk 2 Backaskolan 
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Säkra skolvägar 

I den senaste översiktsplanen (2018) påtalar kommunen vikten av att barn säkert kan gå till 
sina skolor. Under rubriken ”Barnperspektiv” skriver kommunen att  

”Trafikplaneringen ska ta hänsyn till barns behov. Staden ska ha ett 

transportsystem med god tillgänglighet för dem som går, cyklar och åker 

kollektivt för att bidra till en bra relation mellan barn och trafik. Malmös 

skolbarn ska tryggt kunna ta sig till grundskola och fritidsaktiviteter utan vuxens 

sällskap – säkra skolvägar ska vara i fokus.”  

Enligt Malmö Trafiksäkerhetsstrategi (2017) samarbetar man med grundskolorna om 
trafikmiljön kring skolorna. Skolorna har fått en enkät att besvara. Svaren på enkäten ska 
utgöra basen för 

”en inventering av miljön kring ett urval av skolorna. Inventeringen ska 
tillsammans med en olycksanalys ligga till grund för en 
trafiksäkerhetsbedömning av området kring varje skola. Därefter görs en 
prioritering av var åtgärder ska sättas in först. Åtgärderna ska ske samtidigt 
som beteendepåverkande arbete pågår i samarbete med skola och föräldrar. 
Dessutom kommer de viktigaste (mest använda) skolvägarna att lokaliseras 
med hjälp av adresser. Åtgärder som gör dessa skolvägar säkrare kommer att 
föreslås” (Malmö trafiksäkerhetsstrategi 2017 sid. 63). 

I Fastighets- och gatukontorets skoltrafikgrupp sker ett samarbete med grundskolorna 
genom en representant från Grundskoleförvaltningen, berättar en trafikplanerare. 
Problemet med att föräldrar skjutsar sina barn i bil till skolan hanteras på följande sätt:  

”Gruppen arbetar med trygga och säkra skolvägar. Utmaningarna med 

trafikmiljön kring skolorna finns ofta på agendan. Ibland tar vi direkt kontakt 

med de administrativa cheferna på skolorna som ska kommunicera med 

vårdnadshavare kring hur de kan hjälpa till att öka säkerheten vid skolan 

genom att gå och cykla eller parkera en bit bort. Det råder parkeringsförbud på 

de allmänna gatorna vid skolorna eftersom vi vill minska biltrafiken men 

skyltningen efterlevs inte alltid och då ser vi till att det övervakas.” (Linda 

Dalundh mail 2021-05-12). 
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”Bilfria zoner” utreds 

 

 
Trafikmiljön utanför Kirsebergskolan i Malmö (foto Bengt Arvidsson/Sydsvenskan 31/10/21) 

Av en artikel i Sydsvenskan med rubriken ”Trafikkaos runt många skolor” (Sydsvenskan 
31/10/21), som särskilt uppmärksammar trafiksituationen utanför Kirsebergskolan i östra 
Malmö, framgår att den politiska majoriteten deklarerat att kommunen ska utreda om och 
hur man kan inrätta bilfria zoner utanför skolor och förskolor. ”’Vi ska utreda trafikfrågan 
under hämtning och lämning till skolan’, säger kommunalrådet Andreas Schönström (s)”, 
enligt Sydsvenskan.  

Cykling 

Malmö är sedan gammalt en cykelstad och det är lätt att cykla i den platta terrängen. 
Stadens cykelvägnät omfattar idag 47 mil cykelbanor. Som andra städer satsar staden nu på 
att bygga ut och utveckla sina cykelstråk och som andra städer deklarerar Malmö att ”cykeln 
ska vara ett självklart val och tillsammans med gång- och kollektivtrafik vara normen i 
staden.”  

Det är särskilt cykelpendling som staden satsar på. En digital cykelkarta markerar de åtta 
stora cykellinjerna i staden, anger tidsåtgången för att på cykel ta sig till olika mål samt visar 
platser där det finns cykelservice och cykelgarage. Malmö har fått utmärkelsen årets 
cykelfrämjarkommun för 2011 och 2012 för sitt ambitiösa cykelprogram. År 2030 ska 30 
procent av alla resor göras med cykel. I takt med att befolkningen ökar, innebär det cirka 70 
procent fler dagliga cykelresor jämfört med år 2013, då senaste resvaneundersökningen 
gjordes. 

I Malmö planeras för cykeltrafik i fem olika gatumiljöer: cykling i blandtrafik, cykelanpassade 
gator, cykling i gångfartsområden och på gågator, cykelbanor längs huvudgator samt 
friliggande cykelbanor. I Malmö liksom i många andra större städer i landet byggs allt större 
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skolbyggnader, ofta centralt i staden och vid trafikleder. I samband med att avståndet till 
skolorna kommer att öka för många barn blir frågan hur barnen ska ta sig till skolorna. 
Cykling kan bli aktuellt för många barn, då gångavståndet blir stort, men med en allt tätare 
och snabbare cykeltrafik kan det betyda att cykling för barn främst kan gälla äldre barn och 
förstås bero på deras förmåga att hantera trafiken.  

Stadens stora satsning på cykling gäller vuxna på olika typer av cykelleder inklusive sk 
supercykelvägar, vilket komplicerar cykeltrafiken. Som en planerare uttrycker saken: ”cykling 
idag är inte som förr”. Sex supercykelstråk ska byggas för pendlare och det första börjar 
byggas 2022. Tanken är att cyklisterna, som pendlar, ska cykla in till någon av stadens sk 
kollektivtrafikpunkter och därifrån fortsätta med buss. Helst vill staden ”att trafiken stannar 
så långt ut /från centrum/ som möjligt. De som pendlar ska stanna i de yttre områdena och 
sedan ta kollektivtrafiken in i stan”, menar kommunalrådet Anders Schönström 
(Sydsvenskan 16 november 2021). 

 
Cykling dominerar stadsbilden i centrala Malmö: här är ett mycket använt cykelstråk intill 
Monbijouskolan. 

Sammanfattning 

Malmö har länge haft en barnvänlig stadsplanering. I och med att staden på 1990-talet 
började satsa på upprustning och utbyggnad av sina lekplatser fick barnens plats i staden 
stor uppmärksamhet. Särskilt uppskattade och kända har temalekplatserna blivit. 
Utmärkande för denna planering var att stadens planerare samtidigt bevakade att barn 
skulle kunna nå dem och andra platser tryggt till fots eller på cykel. Lekplatserna placerades 
över hela staden i syfte att alla stadens barn skulle gynnas. Lekplatsprogrammets ambitioner 
finns kvar och omsätts i ombyggnaden av gamla och uppförandet av nya lekplatser. Barns 
möjligheter att cykla till temalekplatserna i staden anges i cykelkartan men frågan är hur 
barn, också yngre barn, tryggt kan cykla och gå dit eller till sina närbelägna lekplatser och till 
skolan, när cykeltrafiken redan är men kommer bli ännu mer intensiv. 
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UPPSALA 
Uppsala kommuns läge nära Stockholm är en viktig anledning till att kommunen expanderar. 

Staden kallar sig ”Sveriges fjärde storstad”. I kommunen bor 235,000 personer. 

Befolkningstillväxten de senaste åren är den största som någonsin har registrerats i Uppsala. 

Den kommer fortsätta i och med att Uppsalapaketet genomförs, en del av Sverigepaketet. I 

paketet ingår bland annat en utbyggnad till fyra järnvägsspår till Uppsala, en ny tågstation 

vid Bergsbrunna och byggandet av 33,000 nya bostäder. Bostäderna ska byggas i sju nya 

stadsdelar i den sydöstra delen av kommunen.  

I det följande presenteras BKA för den stora utbyggnaden av stadens sydöstra delar för att 
visa kommunens långsiktiga inriktning på en för barn säker trafikmiljö och hur de ska kunna 
röra sig tryggt i sina framtida bostadsmiljöer. I Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik och 
Barn i trafiken redovisas kommunens ambitioner för att säkra tryggheten i staden. 
Kommunens stora dokument om trafiksäkerheten är Trafiksäkerhet i Uppsala kommun 
(2015). Ett projekt presenteras för att visa hur kommunen konkret arbetar för att förbättra 
barns trafiksäkerhet kring deras skolor och tillgång till stadsmiljön och för att utveckla 
former för samarbetet med skolbarn i trafikfrågor. Därpå följer en utvärdering på cykel av 
skolvägen för en elev som cyklar genom hela staden varje dag. 

BKA för de nya sydöstra stadsdelarna och Bergsbrunna 

En barnkonsekvensanalys av kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för de nya 
stadsdelarna visar att kommunen är mån om ett barnperspektiv i planeringen av detta stora 
projekt och idealen, som lyfts fram, är betydande, när det gäller barns fria rörlighet och 
trafiksäkerhet. Om och hur dessa ideal och inriktningar kommer att bli verklighet kommer 
att visa sig så småningom i detaljplanerna för de nya stadsdelarna och i genomförandet i den 
fysiska miljön.  

Barnkonsekvensanalysen, BKA, är ett dokument, i vilket konsulter har analyserat, granskat 

och kommenterat kommunens utställningsförslag till fördjupad översiktsplan för den nya 

planerade bebyggelsen. Den fördjupade översiktsplanen för de Sydöstra stadsdelarna 

inklusive Bergsbrunna, FÖP SÖS, oktober 2020 är en utveckling av Översiktsplanen. BKA ska 

fungera för kommunen både som ett inspel till nästa skede i planeringen, framtagandet av 

antagandehandlingen, och vara en bilaga, som visar hur barnrättsperspektivet har hanterats 

och utvecklats i planeringen. BKA kan komma att ändras och kompletteras i vissa delar 

efterhand som projektet fortskrider. Den är med andra ord en del i den långa 

planeringsprocessen och har karaktären av ett planeringsinstrument eller planeringsmetod. 

Konsulterna fastslår att ”mobilitet genomsyrar kommunens plan”. Som exempel framhåller 

de kommunens ambition att ”från nästan alla nya kvarter /ska/ barn /kunna/ nå minst en 

skola utan att korsa en större trafikbarriär”. Kommunens målsättning är vidare att 

”kollektivtrafiken ska vara kapacitetsstark och kopplas till gång- och cykeltrafik” liksom att 

gång- och cykeltrafiken ska ha ”gröna kopplingar”, dvs. det ska finnas bilfria grönstråk som 

barn kan använda för att tryggt röra sig i och genom sina bostadsområden. 

I sin analys av kommunens förslag till fördjupad översiktsplan understryker konsulterna flera 
gånger betydelsen av att ”gång- respektive cykelvägnätet planeras för att koppla samman de 
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nya stadsdelarna med befintliga stadsdelar, naturområden och landsbygd.” Konsulterna 
påpekar att ”bilfria stråk och andra kopplingar som är säkrare för barn bör prioriteras i 
utbyggnadsordningen” och nämner att gatorna bör utformas trafiksäkert ”med 
barnperspektivet i fokus t.ex. hastighetsdämpande åtgärder och låga hastigheter”. Om 
endast en gata används för genomfartstrafik i området ger detta barnen möjlighet till lek på 
övriga lågt trafikerade gator, påpekar konsulterna. Genom att anlägga gator med breda 
cykelstråk kan föräldrarna cykla bredvid sina barn och barnen kan själva cykla där.  

”Gatan för alla, gården för grannarna” 

Kommunen har utvecklat förslag på gator, som ska gynna det sociala livet i 
bostadsområdena, inklusive barns fria rörlighet och plats för lek, och samtidigt etablera 
viktiga ekosystemtjänster i miljön bla med växtbäddar för träd och god dagvattenhantering. I 
stadsdelen Rosendal i Uppsala har man tidigare prövat detta i begränsad omfattning. 
Kommunens planerare menar att förslaget för gator i de nya stadsdelarna är en naturlig och 
”grön” utveckling av det klassiska gatusystemet att skapa offentliga rum. Den övergripande 
strukturen är ”ett nät med ett offentligt gaturum, som alla känner sig välkomna att 
använda”. Resultatet kommer bli ”en gata för alla och en gård för de boende och 
grannarna”. Den klassiska struktur som man vill anknyta till är robust och kommer att hålla 
”över århundraden”, menar man. Nedan redovisas tre exempel på gator och gatumiljöer i de 
planerade i bostadsområdena. Illustrationerna är framtagna av Christian Smits, Nivå 
Landskapsarkitektur AB, efter stadsplanerarnas idé. 

 

  

 

1. Gata med dubbelriktad och blandad trafik 
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Först visas en gata för blandtrafik. Här ska dubbelriktad trafik tillåtas. Trafiknivåerna ska vara 

låga och trottoaren så bred att den ger fri rörlighet för barn och unga. En grön zon ska ligga 

på ena sidan av gatan. Här ska större träd kunna växa; här ska finnas infiltrationsbäddar för 

dagvattenhantering och här ska det finnas utrymme för sittplatser.  

 

2. Lågtrafikerad enkelriktad gata i anslutning till markbostäder i bottenvåningarna  

Delar av den här andra typen av gata kommer vara privatiserade i och med att mark för 

förgårdar avsätts i anslutning till markbostäderna i flerfamiljshusens bottenvåningar. 

Förgårdarna ska kunna bli lummiga privata trädgårdar, erbjuda lektillfällen och plats för 

umgänge. Hastigheten ska vara låg och trafiksäkerheten hög. På båda sidor av den centrala 

gatan ska det finnas breda trottoarer med utrymme för barn och unga. 
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3 24 meter bred bostadsgata med socialt gaturum i slutet av gatan 

Den tredje gatutypen kommer endast tillåta lättare leveranser samt angöring av personer 

med funktionshinder. Alla bostadsgator är tänkta att utformas på det här sättet i slutet av 

gatorna. Därmed ges utrymme för ett aktivt gaturum, där spontanidrott, möten och odling 

kan äga rum. 

Långsiktigt perspektiv gäller all satsning på barn i trafiken 

Kommunens ambition att säkra tryggheten i stadsmiljön för dagens barn uttrycks i olika 

dokument. Ett sådant är kommunens Handlingsplan för arbetet med cykeltrafik. 

I sin handlingsplan skriver kommunen att:  

”Många unga vuxna har inte körkort idag och har därför med stor sannolikhet 

behov av mer trafikundervisning då de inte lärt sig trafikregler via 

körundervisning. För att minska denna kunskapslucka är information riktat mot 

studenter och unga vuxna ett effektivt tillvägagångssätt. Information om säker 

cykling riktat mot grundskolor bör även på sikt leda till säkrare trafikbeteende 

eftersom det leder till ökad kunskap om säker cykling. Ett exempel på arbete 

som kommunen driver för att introducera mindre barn till cykling och 

trafikregler är Buslätt att cykla rätt.  
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Uppsala kommun ska komplettera trafiksäkerhetshöjande åtgärder runt skolor 

med beteendepåverkande åtgärder för att främja cykling till och från skolor, 

verka för ökad cykelkunskap i skolor, och fortsätta att introducera cykling för 

yngre barn genom konceptet Buslätt att cykla rätt. Nyblivna föräldrar ska 

informeras om trafiksäkerhet och bland annat betydelsen av 

cykelhjälmsanvändning, genomföra satsningar som främjar barns och 

ungdomars resor till fritidsaktiviteter med cykel, till fots, med kollektivtrafik och 

samåkning. Man ska informera nya studenter och unga vuxna både om cykling 

generellt och om säker cykling.” 

Handlingsplanen betonar att andelen cyklister ska bli fler än idag i enlighet med satsningen 
på långsiktigt hållbar utveckling enligt Översiktsplanen 2016.  

Handlingsplanen pekar ut fyra insatsområden:  

1. Trygghet och säkerhet. Motortrafikens hastigheter, samspel mellan 
trafikanter, regelefterlevnad, dålig sikt. Oskyddade trafikanters säkerhet 
och trygghet ”är högt prioriterade”. Drift- och underhållsåtgärder viktiga; 
god förebyggande effekt på singelolyckor. 

2. Framkomlighet. Målpunkter för cyklister ska knytas samman med ett 
sammanhängande cykelnät. Restid med cykel ska jämföras med andra 
trafikslag. 

3. Cykelkultur. En dialog ska skapas med medborgarna för att få fler att cykla 
och att cykla rätt. 

4. Bekvämlighet och tillgänglighet. Vägstandarden ska vara god året om, alla 
delar av cykelresan ska beaktas när det gäller vägens kvalitet och det ska gå 
att kombinera med kollektivtrafik.  

Trafiksäkerheten i barns miljöer, särskilt vid skolorna 

Det stora trafikproblemet för barn idag enligt kommunen är bristen på säkerhet kring 

skolorna i kommunen. Grunden till problemet är att föräldrarna skjutsar sina barn i bil till 

skolan. För att komma till rätta med problemet uppmanar kommunen skolorna och 

föräldrarna att engagera sig i saken och kommunen presenterar en lång lista på vad 

kommunen, skolorna och föräldrarna tillsammans kan göra. 

Så här skriver kommunen om saken: 

”För att öka säkerheten runt skolor och förskolor, samt andra platser där barn 

och ungdomar ofta rör sig, ska trafikmiljön kring dessa platser vara trafiksäker 

vilket kommunen kan underlätta där kommunen är markägare. Det kan handla 

om bland annat hämta- och lämna platser vid skolor. För att ytterligare öka 

trafiksäkerheten ska överfarter och passager utmed skolvägar vara 

hastighetssäkrade till 30 km/h”. 

Insikten om att fysiska trafiksäkerhetsåtgärder behöver kompletteras av andra typer av 

insatser från skolor och föräldrar har uttryckts i ett tämligen konkret ”inspirationsdokument” 
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om vad inte bara kommunens fysiska planerare kan göra utan även skolorna och föräldrarna 

(Barn i trafiken, 2021-01-08).  

Kommunen säger sig kunna öka trafiksäkerheten vid skolor genom att: 

• Införa parkerings- eller stannandeförbud. 

• Tidsbegränsa parkering av motorfordon. 
• Bättre belysning. 
• Förbättra sikten för barnen. 
• Fartdämpa gång- och cykelpassager. 
• Farthinder. 

Kommunen kan även hjälpa till med: 

utbildningsmaterial inom trafiksäkerhet, Trafikkalendern, med reflexvästar vid 
vandrande och cyklande skolbussar och genom att genomföra trygghetsvandringar med 
elever i trafikmiljön runt skolor. 

Skolan uppmanas av kommunen att ”göra skillnad för barnens möjlighet att ta sig till skolan 
utan bil genom att: 

• Starta en trafikgrupp där lärare, föräldrar och elever deltar. 

• Se till att det finns lämpliga hämta- och lämnaplatser i närheten. 

• Ge reflexvästar till elever som behöver korsa gator under skoltid. 

• Anordna bilfria dagar”. 

Kommunen lämnar förslag till skolorna på aktiviteter för ökad gång och cykling: 

”Gå och cykla till skolan är en tävling som arrangeras årligen av 
Trafikkalendern. Under två valfria veckor i september–oktober samlar 
deltagande skolor så många resepoäng som möjligt genom att gå, cykla eller 
resa kollektivt till och från skolan. 

Uppsala kommun samarbetar med Trafikkalendern och delar ut egna priser till 
de vinnande lagen från Uppsala.” 

Föräldrarna får följande uppmaningar, förslag och råd av kommunen: 

”Träna med ditt barn i trafiken. Barns förmåga att vara själva i trafiken beror 
mer på mognad än ålder. Om ett barn aldrig eller sällan får vistas i trafikerade 
miljöer i vuxet sällskap, får barnet heller inte lära sig hur det ska bete sig på ett 
trafiksäkert sätt. 

Släpp av tidigare och låt barnet gå sista biten.  

Se ut en lämplig plats några kvarter från skolan, en plats där du bedömer att 
barnet kan gå själv sista biten till skolan. Gå gärna med första gångerna och 
träna tillsammans i trafiken. 
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Stäm träff med en kompis. Ni kan vara flera föräldrar som släpper av barnen vid 
samma plats så att de kan gå tillsammans sista biten. Ni kan också samåka och 
turas om att skjutsa flera barn, då behöver inte du skjutsa varje dag. På så vis 
minskar också trafiken runt skolan och tryggheten för barnen ökar. 

Vandrande eller cyklande skolbuss. 
Starta en vandrande eller cyklande skolbuss tillsammans med andra på vägen 
till skolan. Då kan ni som föräldrar turas om att gå eller cykla med barnen till 
skolan eller träningen. 

Ett första steg för en ny rutin – cykla eller gå en dag i veckan. 
Allt gör skillnad. Kanske har du en veckodag med mer tid på morgonen. Bestäm 
en dag där ni kan cykla eller gå tillsammans. En dag är mycket bättre än ingen 
dag alls, det kanske blir fler dagar så småningom”. 

Avslutningsvis påminns föräldrarna av kommunen om följande: 

”Du är en förebild. 
Tänk på ditt eget beteende i trafiken, var uppmärksam och följ trafikreglerna. 
Kom ihåg att ditt barn tar efter ditt beteende. 

Du och ditt barn behöver synas i trafiken. 
Använd synliga reflexer – även där det finns gatubelysning. 

Skydda huvudet. 
Använd cykelhjälm – det är en billig livförsäkring för både dig och ditt barn.” 

Projektet ”Aktiv skolväg” – för att förbättra miljön för kring barnens skola och 
mycket mer 

Syftet med det pågående projektet ”Aktiv skolväg” är att:  

”minska skolbarns stillasittande, uppmuntra barn till rörelseglädje och 

rörelseförståelse, öka deras möjligheter till rörelse innan och efter skoltid, ge 

skolbarnen möjlighet att vara delaktiga i samhällsplaneringen samt främja 

barnens aktiva resor, ge skolbarnen möjlighet att vara delaktiga i 

samhällsplaneringen samt öka trafiksäkerheten i området.”  

För att uppnå detta syfte ska man  

”skapa attraktiva platser för barnen i området, öka antalet cykelparkeringar,  

låta barn vara delaktiga i utformningen av platserna samt 

anlägga trafiksäkerhetsåtgärder i området där barnens skola är belägen”. 

Projektet genomförs som ett samarbete mellan Stadsbyggnadsförvaltningen, 

Utbildningsförvaltningen, Barnombudet och medverkande skola och elever. Under våren 

2021 genomförs projektet vid Sverkerskolan, som är första medverkande skola. Projektet är 
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tänkt att leda till fler liknande projekt. Syftet med projektet är att ställa i ordning platser nära 

skolan, där barnen kan leka, umgås och vara fysiskt aktiva efter skolans slut och på barnens 

fritid.  

Sverkerskolan, uppförd i början av 1900-talet, är centralt placerad i Uppsala vid 

Sysslomansgatan. Anledningen till att Sverkerskolan valts ut för projektet är att skolan är 

belägen i en bilpräglad miljö, som har få lekparker och grönområden för målgruppen barn i 

9-12 års ålder. Men man har många syften med projektet: förutom att arbeta 

trafiksäkerhetsåtgärder i området ska man arbeta med innovation och samtidigt stärka 

barnrättsperspektivet.  

 

Elever på Sverkerskolan besöker en plats och lämnar sina synpunkter på platsens kvaliteter i dialog 
med de närvarande barnombudet och planerare (vintern 2020-2021) 

46 elever i årskurserna 3, 4 och 5 medverkar i projektet och dialoger har genomförts med 

hjälp av barnombudet i Uppsala län. Dialogerna har ägt rum i samband med att barnen har 

deltagit i gåturer till i förväg valda platser kring skolan, där kommunen har velat höra 

barnens syn på hur de ser på möjligheterna att använda platserna liksom barnens 

uppfattningar om platsernas kvaliteter i övrigt. Platserna ska byggas om sedan skolbarnen 

hörts om ombyggnadsförslagen.  

När skolungdomar själva utvärderar sin cykelväg genom staden till skolan 

Värdet av att barn redovisar sina upplevelser av att vara ute på egen hand i trafiken i staden 

framgår av en aktuell uppsats på masternivå i miljöpsykologi (Bergström, 2021). Uppsatsen 

beskriver en 14-årig skolflickas 3,7 km långa dagliga cykelväg till skolan i Kåbo genom 

centrala Uppsala från hemmet i Sala backe och hur denna cykelväg ter sig för cyklisten. 
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Karta: Uppsala kommun och Johanna Bergström 

De olika typerna av svårigheter för cyklisten att ta sig fram längs vägen är bland andra:  

• brist på sammanhängande cykelväg,  

• skymd sikt i gatukorsningar,  

• svårforcerade gatuarbeten 

• otydliga och utsuddade markeringar i gatan.  

Cykelturen är dokumenterad med detaljerade foton av olika delar av cykelvägen. Uppsatsen 

avslutas med 12 förslag till stadens trafikplanerare om förbättringar av cykelvägarna i 

staden. Viktiga förbättringar, framhåller studenten, skulle kunna åstadkommas om man 

skapade ett program för aktiva skolvägar, där skolbarn, föräldrar, skolor och trafikplanerare 

alla ingick.  

Kommunen har som påpekats ovan redan ett projekt kallat Aktiv skolväg men det tycks 

främst tycks gälla miljön kring skolorna. Vad dokumentationen av den 14-åriga skolflickans 

cykelväg genom staden visar är att perspektivet kan behöva vidgas och gälla hela stans 

tillgänglighet för cyklande barn, något som blivit särskilt angeläget nu när barn ibland går i 

skolor långt hemifrån. Den visar också hur värdefullt det är att få information direkt från 

barn om de konkreta situationer som de känner till i trafikmiljön. 
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Sammanfattning 

I det stora utbyggnadsprojektet i de sydöstra delarna av Uppsala och Bergsbrunna med nya 

typer av gator finns genom planeringen med BKA ett helhetsperspektiv på miljön som 

inkluderar barns möjligheter till fri rörlighet i de framtida gatumiljöerna. Man betonar också 

betydelsen av socialt liv i bostadsområdena genom att utforma gatumiljöerna enligt klassisk 

förebild så att, ”gatan /blir/ för alla, gården för grannarna”. För barn är tillgången till en 

levande omgivande social miljö av största värde. BKA kommer att vara en del av den 

fortsatta planeringen av utbyggnadsprojektet. I BKA rekommenderas kommunen att ta fram 

ett ”barnkvalitetsprogram för allmän plats, gata och park i varje detaljplan, där kvaliteterna 

för barn särskilt pekas ut och kan fungera som ett uppföljningsprogram”. Denna 

rekommendation torde hjälpa kommunen att inte tappa bort barnperspektivet i den långa 

planeringsprocessen. 

Kommunens planer betonar starkt trafiksäkerhetsfrågor. När det gäller säkerheten för barn 

lyfts föräldrarnas ansvar fram. En stor fördel för barnperspektivet är samarbetet i 

stadsplaneringen med kommunens och länets barnombud. 

Projektet ”Aktiv skolväg” sker i samarbete med Sverkerskolan för att erbjuda skolbarnen 

bättre utemiljöer i skolans närhet men också för att utveckla ett samarbete mellan 

planerare, skola och skolbarn. Skolbarnen görs delaktiga i planeringen av de utvalda 

platserna genom att de kan yttra sig över platserna och medverka i diskussionen om 

utformningen av dem. Hur man tänker sig att trafikplaneringen ska kopplas samman med 

planeringen av dessa platser för barnen är inte helt klart. Man anar ett intressant och ökat 

närmande av trafikplanerare till stadsplanerare och barnombud. Flera olika slags 

samarbeten med barn kan vara till hjälp för trafikplaneringen. Ett särskilt intressant exempel 

visar hur en 14-årig skolflicka beskriver sin skolväg genom hela staden.  
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LUND 

Lunds kommun har 125,000 invånare, varav 94,000 i tätorten. Staden är en gammal skol- och 

universitetsstad. I centrum finns äldre, delvis medeltida stenstadsbebyggelse. Utbyggnaden 

av staden har varit relativt småskalig med mindre bostadsområden fram till och med 1950-

talet. Därefter har större bostadsområden uppförts under miljonprogrammet i utkanten av 

staden. Idag byggs bostäder i höghusformat. Täta höghusområden centralt i staden är en ny 

fas i Lunds bebyggelseutveckling och förändrar skalan hos bebyggelsen. Dessa olika 

byggnadsprojekt ingår i kommunens åtagande enligt Sverigepaketet, som innebär att Lund 

ska uppföra 15,000 nya bostäder. En ny stadsdel, Brunnshög, är under uppförande i 

nordöstra delen av kommunen utanför staden i anslutning till forskningsanläggningarna Max 

IV och ESS. Man räknar med att 40,000 invånare kommer att bo i Brunnshög. 

Från att ha varit dominerat av biltrafik blev centrala stan en trygg och säker plats för 

skolbarn att vistas och röra sig i därför att kommunen stöttade projektet ”Barn i 

innerstaden”. Bakgrunden till projektet är att barnfamiljer hade flyttat in i centrala Lund, när 

nya bostadshus hade uppförts i ett tidigare förfallet område, Nöden. Barnfamiljerna letade 

efter en skola för sina barn. Vårfruskolan från 1868 fanns men var i dåligt skick. 

Barnfamiljerna slöt sig samman och yrkade på en upprustning av Vårfruskolan och en bättre 

skolgård. Detta hände i en tid då det allmänt, och även på social-och skolförvaltningarna i 

Lund, ansågs olämpligt att barn bodde och växte upp i tät innerstadsmiljö och de flesta 

barnfamiljerna bodde i moderna bostadsområden i stadens utkanter. Men skolgården på 

Vårfruskolan kom att utvidgas och skolbyggnaden kunde byggas ut tack vare att staden 

avstod mark till skolan från ett intilliggande busstorg. Vårfruskolan blev en populär skola och 

är fortfarande populär.  

Med projektet ”Barn i innerstaden” började stadens gamla täta miljö anpassas till barn. För 

denna förändring i stadslivet och stadsplaneringen blev Vårfruskolan och dess skolgård en 

symbol. Viktigt var också att projektet arbetade för att skapa trygga skolvägar i den hårt 

trafikerade gamla stadsmiljön. Detta arbete lade grunden till att göra centrala Lund en trygg 

och tillgänglig livsmiljö för barn.  

En fotgängarstrategi 

I sammanfattningen till kommunens Fotgängarstrategi (2014-2018) skriver kommunen att 

syftet med att ta fram en fotgängarstrategi är att ”lyfta fram fotgängaren som ett eget 

trafikslag med egna krav och behov samt att ge fotgängarfrågor större utrymme i den 

kommunala verksamheten”. Fotgängarstrategin riktar sig till kommunens tjänstemän på 

tekniska förvaltningen och stadsbyggnadskontoret. Strategins budskap är att planerarna ska 

inse att gå och cykla är olika sätt att förflytta sig och att därför gång- och cykelvägar måste 

planeras utifrån sina olika karaktärer. Man vill också att fotgängaren får större utrymme i 

stadsplaneringen och att ett gångnät utvecklas.  
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Barnets Bästa i fotgängarstrategin 

Att ge fotgängare större utrymme i staden hoppas man ska gynna funktionshindrade, äldre 

och barn. Man påpekar att ”Ett samhälle som satsar på fotgängare, till skillnad från biltrafik, 

sätter barnets bästa i främsta rummet”. I strategin ställer man frågan om barn kan 

inkluderas i processen att utveckla fotgängarstrategin men man lämnar inget svar på frågan 

eller förslag på hur saken ska hanteras.  

I beskrivningen av hur fotgängaren upplever omgivningen, när denne rör sig i staden, kan 

läsaren lätt associera till hur barn rör sig och vad de kan uppleva. Så här skriver kommunen i 

Fotgängarstrategin, dock utan att närmare gå in på situationen för barn: 

”För att /…/öka andelen fotgängare behövs ett utökat fokus på 

upplevelseaspekten av fotgängarmiljön. Stadsmiljön är en central fråga för att 

få en hög andel fotgängare och ett blomstrande stadsliv. En spännande 

gångmiljö med hög detaljrikedom kan ge acceptans för, och även viljan, att gå 

omvägar.---Låga hastigheter och taktila material liksom variationsrikedom, 

intressanta bottenvåningar i angränsande bebyggelse samt närvaron av andra 

människor skapar goda förutsättningar för att det känns angenämt och 

stimulerande att gå.” 

Fotgängarstrategin uppehåller sig alltså inte särskilt vid barns sätt att röra sig i staden. Man 

nämner vikten att barn tidigt vänjer sig vid att gå och exemplifierar med ”gående skolbuss”. 

Bland de åtgärder som man föreslår ska genomföras för att stärka gångtrafiken nämner man 

säkra skolvägar: 

”Identifiera barns skolvägar och gör en barnkonsekvensanalys för att hitta och 

åtgärda brister. Innebär dagens fria skolval att barnen nyttjar vägar som inte är 

tillräckligt säkra eller attraktiva för skolbarn? Syftet är att göra en systematisk 

genomgång av skolvägnätet och få underlag till planering av åtgärder.” 

Webbkartläggning av barns skolvägar 

I Fotgängarstrategin konstaterar kommunen att  

”kartläggning av skolvägar är ett av få sammanhang, där barnen själva får 

komma till tals och ge synpunkter på trafikmiljön. Även föräldrarnas syn på 

deras barns skolväg samlas in. Kartläggningen sker genom att barnet 

tillsammans med föräldrarna ritar ut vägen till skolan från hemmet och pekar 

ut eventuella punkter eller sträckor där brister upplevs.” 

Kommunen nämner att detta webbaserade verktyg ofta används ”i dialog med skolor och 

föräldrar.”  Något konkret exempel har det inte varit möjligt att få på hur detta verktyg 

används och vilken betydelse det kan ha för stadsplaneringen. 

Fler ska cykla mer! 

Det finns en tradition att cykla i Lund både bland den bofasta befolkningen och bland 

stadens många studenter. I sin cykelplan för 2018-2021, Fler ska cykla mer anger kommunen 

tre mål för sin planering:  
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• ökad cykling ska lösa ett stadsbyggnadsproblem;  

• det ska främja kommunens miljömål  

• och  

• det ska medverka till att förbättra invånarnas hälsa. 

Genom att få cyklingen i kommunen att öka hoppas man att det kommer innebära att 

bilresorna minskar och därmed bilinnehavet, vilket i sin tur kan innebära att man kan bygga 

tätt på mark, som behöver tas i anspråk för att tillgodose det ökande behovet av nya 

bostäder, när befolkningen växer. Cykelvägar och cykelparkeringar kräver mindre mark än 

gator för biltrafik och parkeringsplatser för bilar. Cykling är också gynnsamt för miljön, 

framhåller man. Genom ökad cykling kommer invånarnas hälsa att förbättras och de förtida 

dödsfallen bli färre än idag, menar kommunen.  

I planen konstaterar kommunen att ”relativt, per invånare, minskar cyklandet något men 

sett till totalen ökar mängden cyklande varje år.” En stor grupp cyklister är kvinnor. Kvinnor 

gör kortare cykelresor än män. Nästan hälften av alla resor i kommunen är kortare än 5 km 

och en tredjedel av dem görs med bil. Slutsatsen för kommunen är att ”här finns en stor 

potential för överflyttning till cykling”. Kanske menar kommunen att i den framtida förtätade 

stadsmiljön behöver långa resor inte göras?  

Cykelplanen riktar sig till barn och unga under rubriken ”Gå och cykla till skolan”, där man 

konstaterar att vanan att gå eller cykla till skolan inte växer fram, när föräldrarna skjutsar 

barnen till skolan. Varannan resa för att lämna och hämta barn till förskola och skola sker 

idag med bil. Kommunen har etablerat ett samarbete med förskolor och skolor för att få fler 

barn att gå och cykla till skolan. Man skriver att  

”den kanske viktigaste åtgärden är att skolledning, personal och 

föräldragrupper tar ställning för en aktiv, lärorik och hälsosam transport till 

skolan och informerar och stimulerar till säkra och hållbara resor till förskola 

och skola”. 

De åtgärder man föreslår för att öka skolbarns cykling till sina skolor är cykelfrämjande 

arbete på fem skolor per år. För att reducera trafikproblemen vid skolorna vill man 

genomföra försök med avsläppszon på en skola. Engagemanget i den sk mobilitetsveckan, då 

delar av en gata intill en skola stängs av för biltrafik, är ett annat försök att reducera 

biltrafiken och öka cykelpendlingen. 

Insatser under Mobilitetsveckan 

När kommunens planerare tillfrågas om hur problemet med den otrygga trafiksituationen 
för skolbarnen vid deras skolor kan lösas svarar man med att säga att det är ”skolledaren 
som äger problemet”. De insatser som kommunen samtidigt gör visar hur man försöker 
hantera problemet med bilskjutsande föräldrar genom tillfälliga fysiska åtgärder. Ett 
exempel på en sådan åtgärd har varit att under en begränsad tid stänga av en gata/gatorna 
intill en skola. Under en vecka i september 2021 stängde kommunen exempelvis av delar 
Linnégatan intill International School of Lund, ISKL. 
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Bilden visar under Mobilitetsveckan 2021 avstängda delar av Linnégatan i Lund intill ISKL-
skolan. ”Inredningen ” av den avstängda platsen är möjligen avsedd för skolbarnen, som 
dock har en ovanligt stor skolgård att leka på. Kanske har man i stället tänkt på väntade 
föräldrar till skolbarnen? 

I drygt 10 år har Lunds kommun deltagit i det europeiska initiativet, Mobilitetsveckan, som 
syftar till att främja hållbara transporter och att finna nya sätt att använda gaturummen. 
Syftet med Mobilitetsveckan i september 2021 var att förmå föräldrarna till eleverna på ISKL 
att lämna bilen hemma och i stället cykla eller gå med sina barn till skolan. Man menade 
också att den avstängda gatan utanför skolan skulle ge skolbarnen en extra skollokal och att 
barnen på den extra ytan skulle inspireras till lek och lärande.  

”Superbra skolvägar” 

För att få fler barn att cykla till skolan har man anlitat företaget Trivector, som redovisar sina 

förslag på en metodik för kommunen att arbeta med. Trivector kallar sin rapport Superbra 

skolvägar i Lund. Strategi för säker och hållbar väg till förskola och skola i Lunds kommun 

(2017).  

Budskapet i rapporten är att skolorna och föräldrarna måste engagera sig mera för elevernas 

säkerhet i trafiken. Utgångspunkten att alltför många barn skjutsas till skolan och att 

kommunen vill få fler barn att cykla till skolan. Metodiken innebär att kommunen genomför 

en inventering av trafiksituationen på samtliga förskolor och skolor, en resvaneundersökning 

bland eleverna och observerar eleverna på plats. Utifrån denna genomgång, då man får en 

överblick över situationen på skolorna i kommunen, väljer man skolor enligt nedanstående 

kriterier:  
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• hög grad av skjutsning; 

• problem i trafiksituationen som de upplevs av personalen; 

• problem i trafiksituationen utifrån Tekniska förvaltningens bedömning 

• engagemang hos skolledarna i problemet. 

I rapporten konstaterar man att det måste finnas ett engagemang från skolan och frn 

föräldrarna för att arbetet ska kunna genomföras. Arbetet innebär att föräldrar tillsammans 

med representant/er från de utvalda skolorna liksom personal från Tekniska förvaltningen 

går igenom situationen på skolan, formulerar problem, tar del av resvaneundersökningar och 

föreslår åtgärder och aktiviteter för att förbättra trafiksituationen för skoleleverna.  

Som exempel på åtgärder anför Trivector dels beteendepåverkande och fysiska åtgärder. Till 

de beteendepåverkande åtgärderna räknar man bland andra: 

• Informationskampanj om olika resealternativ och deras fördelar; 

• Vandrande eller cyklande skolbuss; 

• Gå- och cykeldagar/bilfria veckor. 

Till de fysiska åtgärderna räknar man bland andra: 

• Hastighetsdämpande åtgärder; 

• Säkra gångpassager, där barn korsar gator/vägar 

• Bättre cykelparkeringar. 

Efter genomförda åtgärder ska man utvärdera resultatet av de åtgärder man valde att 

genomföra. 

Avslutningsvis i sin rapport skriver Trivector att ”framgångsreceptet är att involvera olika 

grupper utöver Tekniska förvaltningen: skolledning, lärare, föräldrar, elever, barn- och 

skolförvaltningen m fl.”. Innebörden av Trivectors förslag är alltså att skolorna ska engageras 

mer i lösningen av trafikproblemen vid skolorna och att elevernas föräldrar också ska göra 

det. I förslaget finns inga särskilda uppgifter om hur elever ska involveras i arbetet. 

Sammanfattning 

Kommunen slår fast att gång är ”ett eget trafikslag”. Man lyfter fram betydelsen av stadens 

miljö ur ett fotgängarperspektiv och beskriver dess positiva kvaliteter som en tillgång för 

kommunens fotgängare. I detta sammanhang nämns barnens situation som fotgängare i 

staden men det finns ingen gång- eller cykelplan, som beskriver sätt att säkerställa gång och 

cykling för barnen i kommunen. 
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VARBERG 

Varbergs kommun är belägen i Halland vid Kattegatt mellan Göteborg i norr och Halmstad i 
söder. Tätorten är en populär turiststad bland annat på grund av läget vid havet. Staden har 
en betydande hamn och har tidigare haft färjeförbindelse med Danmark. 

I kommunen bor idag 66,000 personer och i tätorten 35,000. Man förväntar sig att en 
inflyttning kommer ske så att det år 2030 kommer att bo 50,000 personer i tätorten och 
80,000 i hela kommunen.  

Kommunen framhåller att den ligger i en ”attraktiv del av landet, mellan Göteborgs- och 
Öresundsregionen och att utbyggnaden av Västlänken i Göteborg och utbyggnaden av 
dubbelspår på Västkustbanan genom Varberg kommer göra det lättare att resa och pendla 
till skola och jobb inom regionen”. Utpendlingen från kommunen är idag större än 
inpendlingen.  

I det följande beskrivs cykelplanen och därefter olika projekt för barn i staden och sist 
återges hur kommunen ser på sitt engagemang för ett barnperspektiv i stadsplaneringen.  

Cykelplanen  

Det finns ingen särskild cykel- eller gångplan för barn och unga i kommunen. Kommunens 
Cykelplan för 2016-2020 är inriktad på att ”knyta ihop de nya bostadsområdena med den 
befintliga bebyggelsen och samtidigt skapa goda förutsättningar för cykling för de 
nyinflyttade”. I sin planering för ny bebyggelse ser kommunen en möjlighet att skapa goda 
möjligheter att utveckla cyklandet i kommunen: ”staden är flack, tät och funktionsblandad 
med den största mängden bostäder inom 3 km från centrum”, vilket är gynnsamma 
förhållanden för cykling.  

En stor utbyggnad av järnvägsstationen kommer att ske och det är en anledning till att 
cykelplanen betonar planeringen av cykelstråk för arbetsresor och framhåller att cykling ska 
kunna kombineras med andra transportsätt. I beskrivningen av de olika typerna av 
cykelvägar nämns inte barn som cyklister. Barn och unga nämns dock som den första 
målgruppen i kommunens cykelplan. Bland målpunkterna efter arbetsplatser och 
handelskluster kommer grundskolor, större kommunala fritidsanläggningar och 
ungdomsgårdar. Kommunens byalag har särskilt lyft fram betydelsen av att säkra skolvägar 
skapas för barn på landsbygden. 

Olika typer av cykelvägar i kommunens trafikstrategi 

Kommunens cykelplan beskriver tre olika typer av stråk för cykling: arbetspendlarstråk, 
övergripande cykelvägnät och rekreationsstråk. Den första typen är fokuserad på att skapa 
god framkomlighet för arbetspendlande cyklister, som färdas snabbt, och det är därför 
viktigt att cyklisterna får breda körbanor och att trafikslagen separeras från varandra för att 
förebygga kollisioner. Tanken är att cyklister ska ha företräde framför bilister. 

Kommunens nya trafiksystem ska vara utformat så ”att barn kan cykla till vardags”. Det 

innebär att barn från 12 år själva ska kunna cykla säkert och tryggt till sin skola, till större 

fritidsområden och idrottsanläggningar i sitt närområde. Detta gäller barn som har en 

skolväg som är 4 km eller kortare, som inte är berättigade till skolskjuts och som bor i större 

bostadsområden. Hur utformningen av cykelbanorna för barn ska utformas nämns inte. 
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Skolreseplaner för barn och unga 

Under 2020 hade kommunen ett testprojekt kallat ”Skolreseplaner” för att få fler barn att 
cykla till skolan och färre att bli skjutsade i bil. Förebilden för kommunen var informationen 
på hemsidan för Västra Götalandsregionen (www.vgregion.se): 

”Ett sätt att arbeta med trafikmiljön kring skolor är framtagning av 

skolreseplaner. Utgångspunkten för en skolreseplan är att ta ett samlat grepp 

kring barns resande till och från skolan och öka synen på barn som trafikanter 

och en del av trafiken. Arbetet ska bidra till att ökad hänsyn tas till barns behov 

vid utformningen av trafikmiljön runt skolor. En skolreseplan syftar till att 

förbättra trafiksäkerhet, rörelsefrihet, hälsa och miljö under ett och samma 

paraply med det övergripande syftet att öka andelen hållbara resor.” 

Kommunen konstaterar idag att det inte har varit möjligt att genomföra projektet 
”Skolreseplaner” som det var tänkt på grund av brist på resurser och svagt engagemang hos 
skolorna.  

Kommunens strategiska utvecklingsplanerare påpekar att 

”Vi --- konstaterade att det blev för stor utredningsinsats för skolan och för oss. 

Därför har vi nu istället valt att göra en enklare inventering och försöka lägga 

pengar på åtgärder som kan fungera som goda exempel och kan inspirera fler 

att engagera sig i de här frågorna. Här har vi också tänkt att genomföra någon 

typ av dialog med barn för en skola som vi väljer ut, där det finns rektorer och 

serviceförvaltare, som är beredda att samarbeta kring vad som kan genomföras 

inom skolans fastighet. Vi kommer till att börja med också välja skolor, där 

kommunen är huvudman för närliggande vägar och gång- och cykelvägar. Detta 

gör att vi har mandat att genomföra åtgärder, vilket vi inte har på landsbygden, 

där det är samfälligheter och Trafikverket, som är huvudmän för vägarna i 

närheten av skolorna. Det ger oss inga mandat att genomföra några åtgärder, 

då kommunen inte får investera på någon annans fastighet. Vi har dock 

möjlighet att medfinansiera.” 

”På egna ben” 

”Hållbart resande Väst” är en samlande ”kraft” för hållbart resande i Västra 

Götaland och Halland och drivs av Västtrafik. Under 2020 ordnades en digital 
nätverksträff på temat ”Folkhälsa och Barns resande”, där bla Sonja Forward från 
VTI medverkade med en föreläsning på temat ”Varför skjutsar föräldrar sina 
barn?”.  

Tävlingar mellan skolor om hållbart resande ordnas återkommande av ”Hållbart resande 

Väst” genom projektet ”På egna ben” för elever i årskurs 4-6. Inbjudan skickas till 

kommunen, som vidarebefordrar inbjudan till skolorna. Kampanjen ”På egna ben” startade i 

syfte att få barn och deras föräldrar att välja andra transportmedel till skolan än bilen och att 

få barnen att ta sig till skolan genom att cykla, gå eller åka kollektivt och avstå från de ofta 

korta bilresorna. I Varberg har man inlett samtal om problemet med föräldrars bilskjutsande 

med de ansvariga för skolfastigheterna och marken kring skolfastigheterna men eftersom 

http://www.vgregion.se/
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skolorna är belägna på kvartersmark, och inte på offentlig plats, säger kommunen att de inte 

har kunnat genomföra några åtgärder.  

Barnens Boulevard i det nya bostadsområdet Västerport 

Projektet ”Barndialog i Västerport” (2018) hade till syfte att ta reda på vad en ”lekbar” 

bostadsgata skulle innebära för barnen i det nya planerade bostadsområdet och därför förde 

konsulter tre samtal/dialoger med barn 7, 9 och 10 år gamla. Resultatet är avsett att bli ett 

underlag som kommunen kunde arbeta med i sitt gestaltningsprogram för området. Tanken 

med en ”lekbar” gata var att ett av de inre stråken i det nya bostadsområdet skulle löpa 

genom den nya stadsdelen så att det skulle bli tryggt för barn att röra sig där på egen hand. 

Stråket fick arbetsnamnet Barnens Boulevard/Barnens Blv. Utifrån en bedömning av barnens 

preferenser avseende kvaliteter i den fysiska miljön, att den kan tillåta och stimulera en rad 

olika aktiviteter, formulerade konsulterna och kommunen en ”stadsbyggnadsprincip” för 

den lekbara gatan om noder och stråk. Modellen beskrivs så här: 

”Stråket Barnens Blv rör sig genom hela området och rymmer biltrafik/nyttotrafik, cykel- 
och fotgängarrörelser. Dessa ytor tar ca 5,5-6 ,meter i anspråk av gatubredden. Gatan är 
mellan 12-14 meter i etapp 1. Det ger ca 6-8 meter för annat än trafikala funktioner. 

Vid noderna öppnar stråket upp sig till en större yta. Noder i Västerport är Hamnplan, 
Lilla torget, Parken och ”Kroken” i Område C. I varje nod finns ett tema som får ta 
platsen i anspråk” (Barndialog i Västerport – del 2. Analys, sid. 2).   

En karta pekar ut var noderna skulle kunna förläggas längs med Barnens boulevard med 

förslag på vilka aktiviteter som skulle kunna erbjudas barnen på de olika noderna. 

Kommunens planerare påpekar att samtidigt med planeringen för barnen ska en planering 

ingå som avser ekosystemtjänster, eftersom de ofta ”passar väl ihop med barnens egna 

önskemål”.  

Trygg i Varberg 

Ett nätverk, Trygg i Varberg, har skapats med representanter för barn- och 

utbildningsförvaltningen, socialförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, hamn- och 

gatuförvaltningen, stadsbyggnadskontoret och polismyndigheten samt Region Halland för 

att redovisa aktuella läget i kommunen för folkhälsa och trygghet och för att samordna, 

planera och redovisa resultat av olika insatser. Inom ramen för detta samarbete har 

trygghetsvandringar med barn ordnats bland annat i bostadsområdet Håstad, där det finns 

stora anläggningar för fritidsaktiviteter för unga och sociala problem. Aktiviteterna i 

nätverket redovisas till kommunens folkhälso- och trygghetsråd. Dessa trygghetsvandringar 

sker i nära samarbete mellan skolorna och kommunen. 

Dialogturer med barn i Varbergs stadskärna 

I en undersökning av hur barn i två grupper, 7-8 år respektive 14-15 år, upplevda platser i 

stadskärnan i Varberg arbetade man med så kallade ”dialogturer”. På dialogturerna, en slags 

promenad till i förväg bestämda platser, deltog barn tillsammans med arkitekter och 
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barnkulturdesigners. Barnen skulle ge sina omdömen om platserna. De fick bland annat 

kartor att följa för sina promenader. 

  

Med rosa är de platser utmärkta på kartan över Varbergs stadskärna, dit de yngsta barnen 7-

8 år gick tillsammans med arkitekter och barnkulturdesigners. Barnen besökte sex platser i 

stadskärnan. 

 

Det framgick att barnen inte själva besökte stadskärnan utom i sällskap med sina föräldrar 
men de förmedlade sina intryck av vad de såg i denna för dem främmande miljö och gav 
därmed arkitekterna och barnkulturdesigners sitt – barnens – perspektiv på miljön. 



51 
 

De äldre barnen, 14-15 år, gick en annan tur i stadskärnan med arkitekterna och 
barnkulturdesigners och beskrev värdet för dem av de platser som de besökte. Det framgick 
tydligt att det var viktigt att skilja på åldersgrupperna, eftersom de använde, uppfattade och 
värderade miljöerna mycket olika. Kanske var detta den särskilt värdefulla slutsatsen av 
undersökningen, som inte var kopplad till något aktuellt stadsbyggnadsprojekt.  

Sammanfattning 

Kommunens planerare uppger att de har ett barnperspektiv i sin planering men säger att de saknar 

erfarenhet av att arbeta konkret med barn i stads- och trafikplaneringen med undantag för 

lekplatsprojekt. I framtiden avser man att arbeta med barnperspektivet tillsammans med barn i 

projekt för barns säkra skolvägar. Ett konkret samarbete med barn och unga i Varberg sker i de 

trygghetsvandringar som ordnas på vissa särskilt utsatta platser i kommunen. Ett annat samarbete 

med barn, som konsulter har anlitats för att genomföra, har utformats som ”dialogturer” med barn i 

två åldersgrupper för att få barnens upplevelser av och synpunkter på några platser i stadskärnan. 

Kommunen framhåller att det är på grund av brist på resurser och ett svagt engagemang från 

skolorna som man inte har lyckats arbeta med frågan om bättre skolresor för barn. Man strävar efter 

att genomföra enkla projekt som kan bli goda exempel.  
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KARLSKOGA 

Kommunen är belägen i östra Värmland i Örebro län. Kommunen består av tätorten 
Karlskoga och sju småorter. Kommunen har idag strax över 30,000 invånare och förutspår en 
ökning till 32,000 år 2025. Kommunen drabbades av en kraftig befolkningsminskning under 
slutet av 1900-talet men nu ökar befolkningen, beroende delvis på effekterna av den 
regionala samverkan som sker med Örebro och Karlstad, vilket innebär att arbetsmarknaden 
har blivit större. Kommunen beskriver sig som ett handelscentrum och en bostadsort. Man 
framhåller att kommunen ligger inom en radie av 30 mil till Oslo, Stockholm och Göteborg. 
Kommunen ser sig som en biltät kommun i och med att medborgarna väljer bilen framför 
andra transportmedel.  

I det följande beskrivs cykelplanen, därefter återges hur miljösamordnaren har engagerat 
feriearbetande skolungdomar i kartläggningen och värderingen av cykelvägarna till 
kommunens skolor. Avslutningsvis nämns andra engagemang av kommunens ungdomar i 
kommunala angelägenheter. 

Cykelplanen 

Det finns ingen gångplan men en cykelplan finns i kommunen. I den aktuella Cykelplanen för 
Karlskoga kommun (2021) saknas ett särskilt barnperspektiv. Kommunen konstaterar att det 
finns en förändrad syn på cykelns roll i trafiken, vilket får konsekvenser för stadsplaneringen. 
Stadsplaneringen kommer nu att ”i högre grad” än tidigare ske ”utifrån cyklisternas behov”. 
För att öka intresset för cykling som transportmedel behöver kommunen göra en stor 
satsning på att utveckla ett omfattande nät för cykelvägar i kombination med buss och andra 
allmänna färdmedel, står det i cykelplanen.   

Cykelplanen beskriver tre målområden. I det främsta och mest omfattande målområdet: 
”Snabba och säkra cykelvägar” nämns barn men någon särskild cykelplan för barn finns inte. 
I projektet ”Upptäck Karlskoga på cykeln” riktar kommunen sig mot fritid och turism. Man 
vill också skapa en cykelkultur med projektet ”Välj cykeln”.  

Det är vid ny bostadsbebyggelse som fokus ligger på barn. Man ska då följa det nationella 
transportpolitiska målet att  

”möjliggöra för barn att på egen hand vistas trafiksäkert i transportsystemet”.  

Innebörden är att cykelvägar ska byggas så att barnen själva kan ta sig till skola och 
fritidsaktiviteter och därför inte behöver bli skjutsade av sina föräldrar. Därmed kommer 
trafiksäkerheten att öka, skriver man, men utan att konkretisera vad det innebär och hur 
man ska åstadkomma det.  

Miljösamordnarens samarbete med skolbarn om cykelvägarna till skolorna 

Tidigare har nämnts samarbetet i Karlskoga med feriearbetande skolungdomar och 
rapporten Möjlighet för cykelpendling till skolorna inom Karlskoga kommun (2020).  

I rapporten skriver skolungdomarna att  

”Vi satte oss ner och började tänka på våra egna erfarenheter av alla åren vi 

hade gått i skolan och fick då fram några punkter som vi ville följa. Dessa 

punkter är följande: 
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• Antalet cykelparkeringar på skolgården i förhållande till antalet elever i skolan 

• Hur ser vägarna ut där flest elever åker för att ta sig till sin skola 

• Finns det många alternativ för eleverna när de cyklar? Hinder eller fara? 

• Dold sikt. Farliga korsningar eller kurvor med död sikt där olyckan kan vara 
framme. 

• Belysning på skolgården. 

• Om E18 eller större vägar ligger mellan skolan och ett bostadsområde, vilka 
möjligheter finns att korsa vägen? 

I rapporten redovisas för varje skola:  

1. beskrivning av platsen, antalet elever och årskurser; 

2. anmärkningar om antalet cykelplatser, typ av cykelparkering med mera; 

3. förslag på förbättringar  

4. illustrationer med kartor och foton  

Ett exempel på genomgången av en skola ur ett cykelperspektiv är högstadieskolan S-skolan 
med drygt 400 elever. När det gäller punkten 2 ovan, anmärkningar, står följande: 

Okej antal cykelställ men fel typ av cykelställ som inte går att låsa i ramen. 

Farlig passage vid B-rondellen. Bilarna kör alltför fort utanför skolan på 30-

vägen. Svårt att ta sig från den norra sidan av S till skolan. Man blir tvingad att 

cykla över skolgården och även korsa bilvägar. Finns även en del höga kanter, 

när man cyklar inom skolområdet. Vägen bakom idrottshallen mot 

Timmermansvägen är också i dåligt skick.    

När det gäller punkten 3 ovan, förslag på förbättringar, skriver eleverna: 

Skulle behövas farthinder på 30-vägen utanför skolan. Samma väg leder till B-

rondellen, som har en farlig passage. Vid rondellen skulle man kunna bygga en 

lite bredare cykelväg, som underlättar för cyklister eller klippa ner växterna 

som växer exakt bredvid vägen. 

För att eleverna skulle kunna genomföra denna kvalificerade uppgift fick de tydligt skrivna 
instruktioner i förväg av miljösamordnaren och under tiden för inventeringen kunde de 
träffa honom varje dag för att stämma av med honom så att de genomförde arbetet som 
planerat och för att kunna reda ut eventuella oklarheter. Deras färdiga rapport kommer att 
bli ett underlag i arbetet i kommunen med att utforma en genomförandeplan för 
huvudcykelnätverket.  

Exempel på medborgardialog med barn och unga om utomhusmiljöer i Karlskoga kommun 
och om Ungdomens hus 

Ett annat sätt att arbeta med skolelever skedde under hösten 2018, då en medborgardialog 
på initiativ av Mark- och planeringsavdelningen på Samhällsbyggnadsförvaltningen i 
Karlskoga genomfördes med skolelever i olika åldrar av två studenter på 
Samhällsplanerarprogrammet vid Örebro respektive vid Karlstads Universitet. 

Dialogen utformades som intervjuer och enkäter med skoleleverna. Syftet var att få kunskap 
om barnens och de ungas användning av utemiljöer i kommunen för att kunna dra nytta av 
denna kunskap i framtida planering. En planering av ett nytt bostadsområde, Västra 
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Möckelnstrand, utanför stadskärnan pågick samtidigt med undersökningen. Bostadsområdet 
är en del av ett större utvecklingsområde för bostäder som planeras utmed sjön Möckeln.  

Skolelevernas erfarenheter och värderingar av kvaliteter i delar av kommunens 
utomhusmiljöer beskrivs detaljerat i rapporten om undersökningen. Flera för fysisk planering 
relevanta aspekter kom fram i barnens och ungdomarnas beskrivningar av de platser som de 
använde. Man dokumenterade särskilt hur eleverna använde gång- och cykelvägar på dagtid 
och på kvällstid och hur de valde att cykla eller gå beroende inte bara på tiden på dygnet 
utan även beroende på miljöns karaktär och närhet till bebyggelse. Frågan om hur 
undersökningar liknande den genomförda kan samordnas med framtida projekt inom den 
fysiska planeringen och hur medverkan av barn och unga ska organiseras för en sådan 
samordning beskrivs avslutningsvis i rapporten. Medborgardialogen ska fungera som stöd i 
kommunens fortsatta planering av utformningen av gång/cykelvägar och ses som en del i 
kommunens barnrättsarbete. 

Sammanfattning 

Karlskoga arbetar i sin stads- och trafikplanering nära med dem som berörs av frågorna, 
vilket är möjligt i en liten kommun. I frågan om cykelvägar för barn sker detta på ett kanske 
typiskt sätt genom att miljösamordnaren på samhällsbyggnadsförvaltningen tagit ett eget 
initiativ att engagera skolbarn i feriearbete för en inventering av cykelresorna för skolbarnen 
i kommunen och för en utvärdering av huvudcykelvägnätet, två viktiga uppgifter för att 
främja cykling bland kommunens unga. 

Detta konkreta samarbete med skolbarn visar barnens perspektiv på en 
samhällsplaneringsfråga och uttrycker samtidigt insikten hos miljösamordnaren om 
betydelsen av att samarbeta med barn i en fråga som direkt berör dem och som de själva har 
kunskap om. Denna insikt är uttryck för ett barnperspektiv. Att de resultat som barnen 
redovisar i sin inventering och värdering av cykelvägarna ska bli en del av kommunens 
cykelplan visar att kommunens miljösamordnare i samarbete med trafikplanerarna tillmäter 
skolbarnens arbete betydelse.  
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SIMRISHAMN 

Tätorten Simrishamn ligger vid Östersjön i sydöstra Skåne. Antalet invånare i tätorten är 
6,700 och i hela kommunen 19,300. Kommunen, som är vidsträckt, omfattar, förutom 
tätorten, byar längs kusten liksom byar och mindre samhällen inåt land. Mellan tätorten och 
byarna i kommunen är bygden glest befolkad. Det utspridda bosättningsmönstret innebär 
att kommunikationer är av största betydelse för kommunens invånare. En del av 
befolkningen har tämligen långa resor inom kommunen för att ta sig till arbete, service och 
skola.  

60% av invånarna i Simrishamn bor och arbetar inom kommunen men det sker en betydande 
arbetspendling från kommunen främst till de näraliggande större kommunerna Tomelilla och 
Ystad. Viss pendling sker även till Malmö, dit avståndet är 97 kilometer. Det sker också 
inpendling till kommunen. Antalet ut- och inpendlare har ökat under åren 2018-2020. 
Vägnät och kommunikationer är viktiga också för de barn och unga, som går i skola på annan 
ort i kommunen än där de bor. Två av de tre högstadieskolorna ligger i tätorten och där 
ligger även de två gymnasierna. En del elever pendlar till gymnasieskolor i andra kommuner. 

Cykelplanen 

En särskild gångplan saknas. Det är kommunens cykelplan som tydligast uttrycker 
kommunens planer för barnens resor, transporter och rörlighet i kommunen. Enligt 
Cykelplanen (2020-2025) vill kommunen satsa på ett cykelvägnät som gynnar skolresor och 
arbetsresor. Cykelplanen understryker att: 

”Cykeln behöver ges en central roll i samhällsbyggnadsprocessen och att allt 
fler resurser läggs på cykelsatsningar i kommunen.” 

Cykelplanen redovisar strategier för en förbättrad cykelinfrastruktur med ett omfattande 
arbete för att binda samman cykelvägarna i kommunen till ett sammanhängande nät. 
Simrishamn har ett stort antal turister under sommarhalvåret och de är en stor inkomstkälla. 
Många av turisterna är cykelturister, som använder cykel för rekreation. Att tillgodose denna 
grupp är viktigt för kommunen.  

Medan cykelturismen ökat under senare år har lokalbefolkningens cyklande minskat sedan 
2007. Det finns inte någon tolkning av vad det minskade cyklandet i kommunen kan bero på 
och i vilka grupper av befolkningen det har minskat. En enkät från 2017 med svar från 349 
personer, varav 130 personer var barn och unga i åldrarna 7-25 år, visar att i gruppen barn 
13-18 år cyklade bara 32%. Andelen som cyklade till skolan uppges inte ha varit ”så stor”. 
Vad det låga antalet cyklande i åldersgruppen 13-18 år kan bero på framgår inte.  

För många barn i kommunen innebär den långa skolvägen att de får skolskjuts men en del 

barn skjutsas också av sina föräldrar i bil. Bilens betydelse i en landsbygdskommun som 

Simrishamn är stor. Den spelar en avgörande roll i barnfamiljernas vardagsliv. 

Kommunens inriktning – i likhet med andra större kommuner – mot ökat cyklande kommer 
kanske inte ha stor framgång bland barnen i kommunen, eftersom avstånden till de platser 
dit de vill komma ofta bedöms av dem själva och deras föräldrar som alltför stora att cykla 
till.  
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Skolresorna 

Kommunen vill prioritera säkra och tillgängliga cykelstråk till skolorna: ”Barn ska på ett tryggt 
och säkert sätt kunna cykla till och från hemmet och skolan”. Man anför två viktiga skäl för 
att göra det. När barnen cyklar stärks deras hälsa och när de kan röra sig på egen hand blir 
de oberoende av sina vårdnadshavare, vilket är viktigt ”för processen av ansvarstagande och 
frigörelse.” Kommunen konstaterar att  

”barn under 12 år har inte samma förutsättningar som vuxna att läsa av en 
trafiksituation, bedöma avstånd och risker. För ett barn kan vistelsen i 
trafikmiljön snabbt växla från transport till lek och uppmärksamheten på 
trafikmiljön kan då tappas. För att förhindra olyckor behöver trafikmiljön där 
barn vistas vara säker, åtgärder för att säkra upp trafikmiljön kan vara 
separerade cykelvägar, hastighetsdämpande åtgärder eller trafiksäkra 
passager.” 

Idag får elever skolskjuts till sina skolor, om avståndet från deras bostadsort till skolan följer 
kommunens normer. Gymnasieeleverna liksom eleverna på högstadiet får busskort. 
Berättigade till skolskjuts respektive busskort är gymnasielever, som bor mer än 6 km från 
skolan; högstadieelever, som bor mer än 4 km från skolan; elever i årskurs 4-6, som bor mer 
än 3 km från skolan och de yngsta eleverna, som bor mer än 2 km från skolan. Elever på 
fristående grundskola, låg- och mellanstadiet, får inte skolskjuts. Elever på fristående skolor 
årskurs 7-9 får ett busskort om avståndet mellan hem och skola överstiger 4 km. 

Fler än hälften av eleverna på två av de fyra låg- och mellanstadieskolorna i kommunen, den 
fristående låg- och mellanstadieskolan undantagen, är berättigade till skolskjuts. Detta gäller 
också eleverna på den stora högstadieskolan i tätorten, Korsavadsskolan, samt eleverna på 
fristående grundskolor med högstadium. Detta betyder att många elever bor på ett relativt 
långt avstånd från sina skolor. Bussentreprenörens uppskattning är att cirka 90 % av barnen 
på låg- och mellanstadiet utnyttjar sin rätt till skolskjuts. Enligt uppgift skjutsas en del barn 
till skolan i bil av sina föräldrar.  

Trafikmiljön kring skolorna 

Kommunen påpekar att det finns trafikproblem vid skolorna. Exempel på hur trafikproblem 
uppkommer och gör trafikmiljön kring skolorna osäker för barnen är när föräldrarna 
dubbelparkerar, parkerar i en vändzon, stannar mitt på vägen till skolan eller backar mot 
färdriktningen.  

Att trafikmiljön kring skolorna är ett problem vittnar några rektorer om. Skolorna försöker 
hantera problemet på olika sätt. En skola: 

”skickar ut information tre-fyra gånger per läsår som påminnelser om säker 
trafiksituation och samtalar med dem vi anser kan göra det säkrare för sitt barn 
vid lämning/hämtning. Med eleverna är det information och praktik (trafikvett) 
med mentorerna (klassföreståndarna). Vid några tillfällen har vi bett polis att 
rotera vid skolan under de mest ’hektiska’ tidpunkterna på dagen. Någon har 
faktiskt blivit bötfälld. Information ger effekt ett tag och efter påminnelser ser 
vi att det sker en skärpning. Men efter en stund blir det som innan igen och vi 
måste påminna igen.” 
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På en annan skola går personalen  

”ut och uppmanar föräldrarna att inte stanna/parkera i vändzonen. Vi 
uppmanar barnen att ha reflexer på sig och att ha lysen på sina cyklar så att de 
syns, när de rör sig mellan bilarna. Vi har också oftast en personal med 
reflexväst, som är ute och rör sig i vändzonen. Det får förhoppningsvis en del 
föräldrar att tänka till en extra gång samt gör det möjligt för oss att hålla ett 
vakande öga på eleverna, när de rör sig i området för att ta sig in på 
skolgården.” 

En tredje skola med elever på låg- och mellanstadiet ligger vid en stor genomfartsväg i 
samhället. Bakom skolan finns en cykelväg, som kan användas och där det finns en anvisad 
avlämningsplats för barn som kommer i bil. Men, påpekar rektorn, alla föräldrar lämnar inte 
sina barn där utan på en parkeringsplats som ligger mitt emot skolan vid genomfartsvägen. 
Det betyder att barnen måste gå över vägen från parkeringsplatsen, vilket oroar rektorn.  

På fotot nedan syns genomfartsvägen, till vänster ligger parkeringsplatsen och till höger syns 
en byggnad med hög trappgavel i tegel, som är skolan. 

 

 
Rektorn beskriver situationen på detta sätt:  

”Vi har vid flera tillfällen påmint om att eleverna ska lämnas vid idrottshallen 
för säkerhets skull. Vi har även vid tillfällen själva anordnat säker lämning. Men 
många av de elever som blir körda lämnas vid parkeringen vid vägen. Det är 
inte bra. Många passerande bilar och lastbilar glömmer att hålla 40 km/h, när 
de kommer körande på vägen genom samhället. Vi har ansökt om ett 
övergångsställe men inte fått. Önskan hade varit att det även fanns en 
avlämningsficka på rätt sida.” 
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På de låg- och mellanstadieskolor, dit barnen huvudsakligen kommer med skolskjuts, tycks 
lämning och hämtning av skolbarnen fungera bra. På skolorna finns en busslista som anger 
när skolbussarna ankommer och när de lämnar skolorna samt vilka bland skolans personal 
som är bussvakter. Bussvakterna tar emot barnen, när de kommer med skolbussen på 
morgonen och de lämnar barnen vid skolbussen, när barnen ska åka hem efter skoldagens 
slut. Kommunen har satt upp en skolskjutsskylt och anordnat en bussficka, där skolbussarna 
kan stanna. 

Några skolbarns röster i kommunens planering i samband med arbetet med en 
”mobility management”-plan 

Sommartid är väg 9 i kommunen starkt trafikerad av turister kring Kivik, vilket leder till 
problem i trafiken. Företaget Trivector anlitades för att göra en Management Mobility-plan 
med förslag på hur man ska lösa problemet.  

I planen från Trivector redovisas fyra allmänna principer ”tänk om”, ”optimera, ”bygg om” 
och ”bygg nytt”. I samband med detta arbete förde kommunen samtal med två elever i 
årskurs 4 på skolan i Kivik om hur de uppfattade trafiksituationen. I kommunens arbete med 
M-M-planen nämns samarbete med byalag och företrädare för det lokala näringslivet men 
inte med barn och unga. De två eleverna berättade att de kände sig otrygga, när de skulle 
korsa väg 9 på det angivna övergångsstället på väg till skolan på andra sidan vägen. De 
efterlyste separata bil- och cykelvägar. Detta önskemål från barnen återkommer i den av 
kommunen beslutade MM-planen, där man föreslår att i dialog med Trafikverket utreda 
förutsättningarna för en separat gång- och cykelbana. 

Barns medverkan i stadsplaneringsprocesser 

Barn har tillfrågats i olika andra planeringssammanhang av kommunen som vid planeringen 
av det så kallad ’Sjöfartsstråket’ inne i tätorten. Då ordnades workshops, där barn kunde visa 
med lego hur de tyckte att det nya stråket skulle utformas. Under 2019 samarbetade 
kommunen med skolelever i ett projekt om säkra skolvägar. I samarbete med 
Korsavadsskolans samtliga klasser i årskurs 8 genomfördes trygghetsvandringar i tätorten 
tillsammans med polisen. Inför vandringen fick eleverna tillgång till en interaktiv karta över 
Simrishamns tätort, där de kunde markera platser/punkter som de upplevde som otrygga. 
Kommunen sammanställde synpunkterna på en karta och vandringen planerades till de 
platser som eleverna hade angett som otrygga. Under trygghetsvandringarna diskuterades 
de trafikfrågor, som innebar trygghetsproblem för eleverna. Under trygghetsvandringen, 
som genomfördes på trafikerade platser, redogjorde kommunen och polisen också för 
eleverna hur de ska bete sig i trafiken och vilka regler som det gäller att tänka på. 
Trygghetsvandringarna följdes upp med protokoll, där ansvarig instans i kommunen för 
respektive åtgärd fanns angiven. Under 2020 startades ett projekt om kommunala parker, 
vilket på grund av pandemin fick avbrytas. 

För att säkerställa barns inflytande i samhällsplaneringen finns idag ett kommun- och 
förvaltningsövergripande barnrättsteam med en sammankallande tjänsteman. Tidigare fanns 
en lokal barnombudsman. 
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Sammanfattning 

Kommunen uttrycker i sina plandokument ett barnperspektiv i och med de omsorger om 
barn som dessa ger uttryck för. Hur barnrättsteamet bevakar barns intressen och behov i 
aktuella fysiska planeringsprojekt är oklart liksom hur barn på ett mera systematiskt sätt 
själva kan medverka i kommunens planering så att barnens perspektiv kommer till uttryck.  

I kommunen fanns till helt nyligen en lokal barnombudsman. Denna hade god kontakt med 
skolbarnen i kommunen och förmedlade till barnen kommunens planer på förändringar i 
infrastruktur, ut-, om- och nybyggnader och hon förmedlade till kommunens planerare hur 
barnen uppfattade förestående förändringar. Hon utgjorde en värdefull resurs både för 
barnen och kommunens planerare och var en effektiv länk mellan dem. 

Kommunen strävar efter att göra cykelvägnätet mer sammanhängande, länka det till 
kollektivtrafiken och till barns målpunkter – skola och fritidsaktiviteter men hur man avser 
att arbeta för och med barn om deras gång- och cykelvägar är oklart. Möjligheterna för 
barns fria rörlighet i sin hemmiljö är goda för barnen i kommunen, eftersom de lever 
tämligen utspritt och de flesta barnen bor i egna hus. Barns rörelsefrihet handlar i 
Simrishamn mindre om barnens egen rörelsefrihet än tillgång till fortskaffningsmedel för att 
kunna komma till platser, där kamrater bor och lockande aktiviteter finns, ofta på långt 
avstånd från hemmet. Kopplingen med cykling till kollektivtrafiken, bussarna, kan kanske 
stärka intresset för cykling hos barnen beroende på bussarnas turtäthet och busstider 
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Diskussion 

Trafikproblemen kring barns skolvägar och skolor upptar mycket av trafikplanerarnas arbete 
i de studerade kommunerna. För trafik- och stadsplanerarna i alla kommuner utgör 
omställningen av trafiken från biltrafik till cykling och gång en viktig och komplicerad uppgift. 
Cykling avser i de stora städerna i stor utsträckning vuxnas cykelpendling till arbete i tätorten 
och inom regionen. Förutom snabbcykelbanor på pendlingsstråk planerar man bygga mera 
långsamma cykelbanor, lokala cykelstråk, där tempot ska vara lågt och där barn ska kunna 
cykla tryggt. De lokala cykelstråken är avsedda för trafik inom stadsdelarna och i 
bostadsområdena.  

I Uppsala arbetar man med nya typer av gator i det planerade bostadsområdet för de 
sydöstra stadsdelarna och Bergsbrunna. Några är utformade så att de ska kunna gynna barns 
fria rörlighet. Denna typ av gatumodell kan ses som ett alternativ/komplement till 
planeringen av lokala cykelstråk.  

Svaret på studiens första fråga är som tidigare nämnts att det inte ofta sker en tydlig 
koppling med planeringen av barns platser med vägarna dit för dem. 

Svaret på studiens andra empiriska fråga, om barns medverkan i planeringen av gång- och 
cykelvägar, är att det vanligtvis inte tycks ske utom i planeringen med BKA. Ett undantag är 
Karlskoga, som i samarbeten med skolungdomar undersökt kvaliteten på cykel- och 
gångvägarna till skolorna i kommunen. För att långsiktigt säkerställa barns medverkan i 
stadsplaneringen bör det ske inom ramen för kommunernas planeringsrutiner, vilket sker i 
Göteborg, där BKA ingår i planeringsrutinerna.  

Studiens tredje fråga: Hur uppmärksammar stadsplanerare frågan om barns fria rörlighet i 
staden? nämns av några kommuner, som ser den snabba utvecklingen i sina städer som 
bekymmersam för barns fria rörlighet. I de stora städerna krymper utrymmet utomhus. Men 
barns fria rörlighet uppmärksammas av planerare i Uppsala, där man vill främja barns fria 
rörlighet med de nya typer av gatumiljöer, som man planerar för bebyggelsen i de nya 
sydöstra delarna och Brunna. I de mellanstora och mindre kommunerna i den här 
undersökningen är tillgången på mark inte ett lika stort problem som i de största 
kommunerna. Här sker ingen snabb förtätning av den byggda miljön.  

Miljöpsykologisk forskning visar att tillgången på plats är viktigt för barn men på olika sätt 
under uppväxten (Spencer et al 1989, Korpela 2002, Nordström 2005). Barn i olika åldrar 
utforskar sin omgivning på olika sätt och olika mycket. Deras fria rörlighet är under många år 
ett ibland mycket försiktigt och stegvis utforskande av närmiljön till dess att barn i tonåren 
med kunskap om sin fysiska omvärld i stället skiftar fokus till platser, där socialt liv finns att 
utforska och försöka lära sig att förstå (Lieberg 1992).  

I ett miljöpsykologiskt perspektiv betyder därför fri rörlighet för barn att kunna tillfredsställa 
sin nyfikenhet på omvärlden, sådan denna nyfikenhet varierar under barndomen och 
ungdomstiden. För unga barn krävs en grundläggande trygghet för attde ska våga börja 
utforska omgivningen bortom hemmet (Nordström 2014). Det behövs därför omsorgsfull 
stads- och trafikplanering för barn av deras närmiljö men stads- och trafikplaneringen 
behöver vara omsorgsfull också för unga och tonåringar, som kan vara benägna att ta stora 
risker för att nå avlägsna platser. För ungdomar innebär fri rörlighet att i princip kunna röra 
sig ute i hela staden och för det är möjligheterna att kunna cykla eller använda buss eller 
andra transportmedel avgörande. På landsbygden är detta tydligt. I Simrishamn eller 
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Karlskoga, studiens glesbygdskommuner, kan det vara ett stort problem för ungdomar att 
hitta transportmedel att på egen hand ta sig till kamrater och evenemang långt hemifrån, 
därför att allmänna transportmedel saknas eller bara sällan är tillgängliga.  

Att barn idag inte rör sig på egen hand lika långt hemifrån som förr har konstaterats i olika 
undersökningar (Gill, 2021). Det förknippas ofta med det faktum att barn skjutsas av sina 
föräldrar inte bara till sina skolor utan också till fritidsaktiviteter och sociala möten och 
evenemang. Men frågan om hur långt barn rör sig är också en fråga om var de bor. Det är 
troligen fallet att unga på landsbygden rör sig och alltid har rört sig mycket längre än unga i 
staden beroende på stor tillgång på plats och yta liksom beroende på att de ibland lever 
långt från andra platser och människor och för att träffa andra har de vant sig vid att röra sig 
över långa avstånd. Olika geografiska och kulturella förhållanden förutom ålder präglar barns 
och ungas upplevelser och behov i den fysiska miljön. 

Som har påpekats flera gånger i den här undersökningen är kunskap om barn viktigt för att 
uppnå bra resultat i stads- och trafikplaneringen, att visa ett barnperspektiv, och lika viktigt 
är det att samarbeta med barn i planeringen så att barnen med deras perspektiv med 
erfarenheter och behov kommer till tals. Samtliga kommunerna hänvisar till sitt engagemang 
för barns rätt enligt Barnkonventionen och en del uppger att de har särskilda barnrättsteam 
men få av dessa team arbetar med stads- och trafikplaneringsfrågor. Barnrättsteamen har en 
rad olika uppgifter. BKA som planeringsmetod omfattar alltid ett barnrättsperspektiv och 
säkerställer barns behov och intressen i fysisk miljö genom kraven på kunskap om barn och 
samarbete med barn. 

 

  



62 
 

 

 

Referenser 

Bergström, J. (2021). A Challenge to the Quality of Outdoor Life in Uppsala City. 

Masteruppsats, kurs LK02260, Institutionen för Människa och Samhälle, SLU/Alnarp. 

Björklid, P. (2007), Barnkonsekvensanalys – erfarenheter och visioner. Vägverksregionernas 

Barnkonsekvensanalyser – en processutvärdering. Stockholm, Lärarhögskolan. 

Gill, T. (2021).Urban Playground. How Child-Friendly Planning and Design Can Save Cities, 

RIBA Publishing, Routledge, London. 

Korpela, K. (2002), ”Children’s Environment, Handbook of Environmental Psychology, eds. 

R.B.Bechtel & A. Churchman, New York 2002. 

Lieberg, M. (1992), Att ta staden i besittning. Om ungas rum och rörelse i offentlig miljö, 

avhandling, Lunds universitet. 

Naturvårdsverket. (2017). Luft & miljö Barns hälsa 2017. https://www.naturvardsverket.se/om-

oss/publikationer/1300/luft--miljo-2017-barns-halsa/. 

Nordström, M. (2005), “Platsintressets skiftande innebörder för barn under uppväxten”, 

Svensk miljöpsykologi, Maria Johansson & Marianne Küller (red), Studentlitteratur, Lund, ss. 

159-173; 

Nordström, M. (2014), “Young People’s Attachment to Place”. IN Bridging the Boundaries. 
Human Experience in the Natural and Built Environment and Implications for Research, 
Policy, and Practice, Advances in People-Environment Studies, Edgerton, E,. Romice, O. & 
K. Thwaites (eds), vol. 5, IAPS, IAPS, Hogrefe Publishing. 

Nordström, M. (2020), Barnkonsekvensanalyser i stadsplaneringen. SLU/Alnarp och 

Boverket. https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-

boverket/publikationer/2020/barnkonventionen-i-fysisk-planering-och-stadsutveckling/ 

Spacescape (2021), Utvärdering av Stockholms Framtidsgator. Stockholm 20210321 

Spencer, C., Blades, M. and Morsley, K. (1989), The Child in the Physical Environment: The 

Development of Spatial Knowledge and Cognition, John Wiley and Sons, London. 

Strandlund, L. & S. Saracco (2012). Barnkonsekvenser – hyllvärmare eller faktiska 

trafiksäkerhetsåtgärder för barn? Stockholm. 

Svensson, G. (2021). Gångbar stad? En fallstudie om Göteborgs Stads fotgängarprioritering. 

Från strategi till planeringspraktik, självständigt arbete i Landskapsarkitektur, SLU/Alnarp. 

Trafikverket. (2013). Det blir viktigt när det är på riktigt! Att stärka barns och ungas 

delaktighet i fysisk planering. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/1300/luft--miljo-2017-barns-halsa/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/publikationer/1300/luft--miljo-2017-barns-halsa/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/barnkonventionen-i-fysisk-planering-och-stadsutveckling/
https://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-boverket/publikationer/2020/barnkonventionen-i-fysisk-planering-och-stadsutveckling/


63 
 

SE/10364/RelatedFiles/2012_251_Det_blir_viktigt_nar_det_ar_pa_riktigt_kommunernas_ra

pporter.pdf. 

Trivector (2017), Superbra skolvägar i Lund. Strategi för säker och hållbar väg till förskola och 

skola i Lunds kommun. Lund. 

Vägverket och Skolverket (2000), Trafik, miljö och samhällsplanering – ger fakta och exempel 

på studier i närsamhället. 

 

Fotografier 

Där inget annat anges är fotografierna tagna av Maria Nordström 

 

 


