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Bakgrund
Skolelever i Kvarnbergsskolan och Ekedalsskolan har lektioner i båda skolorna. För att skapa en
trafiksäker skolväg utreder därför Värmdö kommun sträckan och utvalda korsningspunkter.
Nedan redovisas barnens skolväg och utvalda korsningspunkter.

Figur 1: Skolväg (Källa: Värmdö kommun)

Gustavsbergsvägen har ett körfält i vardera riktningen, drygt fem meter breda. För svängande fordon
på Gustavsbergsvägen, söderifrån, mot Gamla Skärgårdsvägen finns ett svängkörfält.
Hastighetsbegränsningen längs sträckan varierar mellan 30 km/h och 50 km/h.
Från Gustavsbergs hamn svänger vägen och efter kurvan ligger ett övergångsställe (övergångsställe
ett). Kurvan gör att övergångsställe ligger med mindre god sikt. Belysningen vid övergångsstället
uppfattas också som mörk.
Mot Ekedalsskolan längs Gamla Skärgårdsvägen korsar barnen två övergångsställen, övergångsställe
2 och 3. Bussar trafikerar sträckan frekvent.

Förutsättningar
I samråd med Värmdö kommun ska övergångsställe 1 och 3 utredas vidare. Förutsättningar för
utredningen är följande:




Kortsiktig lösning i väntan på ombyggnad av detaljplaneområde Gustavsberg.
Åtgärderna önskar kommunen genomföra i egen regi.
Inga stora ingrepp är aktuella, exempelvis flytt av brunnar eller busshållplats.
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Förslag till åtgärder Gamla Skärgårdsvägen – Gustavsbergsvägen (Övergångsställe 1)
Hastighetsdämpande åtgärder
Den breda körbanan bjuder in till en högre hastighet än hastighetsbegränsningen varför fysiska
hastighetsdämpande åtgärder föreslagits. För att sänka hastigheten har körfältsbredden minskats
med en till två meter, med en smalare vägbredd upplevs vägrummet trångt och hastigheten sänks, se
förslags skiss 100-T-901. Vidare minskar även exponeringstiden för oskyddade trafikanter när de
korsar vägen. För att undvika att flytta brunnar flyttas både refuger och gångbanans kantsten. För att
få enhetligt utseende utanför båda skolområdena föreslås därför att kullersten ska läggas på
refugerna.

Figur 2: Illustration av kantsten och belysning

För att få ner hastigheten för bilister längs Gustavsbergsvägen, söder ifrån, föreslås ett farthinder i
form av ett öra som placeras ut på vägens östra sida. För att hantera avrinning lämnas en ränna
bakom hindret, ett avstånd mellan bakre kantsten och gångbanans kantsten. För att uppmärksamma
bilister på örat, då snö kan täcka örats beläggning, föreslås en pollare, i trä eller en påkörningsbar.

Figur 3: Illustration av pollare (Källa: pekuma.se)
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Figur 4: Förslag till åtgärder övergångsställe 1

Trafikskyltning samt belysning
Längs Skärgårdsvägen är hastighetsbegränsningen 30 km/h, tidsreglerad, och höjs innan
cirkulationsplatsen vid Gustavsbergsvägen till 50 km/h. Längs med Gustavsbergsvägen sänks sedan
hastigheten från 50 km/h till 30 km/h innan det aktuella övergångsstället. Eftersom korsningarna
trafikeras av barn dagligen föreslås att hastigheten längs Gustavsbergsvägen sänks från 50 km/h till
30 km/h längs hela den aktuella sträckan. Även tidsregleringen ska tas bort då barn vistas vid
skolområdet även efter skoltid.
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Figur 5: Förslag till åtgärder trafikskyltning övergångsställe 1.

För att trafikanter ska bli mer uppmärksammade på att de kör in i en trafikmiljö nära skolområden
har varningsskyltar (fast skylt) för lekande barn föreslagits. Skyltar placerade i närhet av aktuella
övergångsställen, körfältshänvisning och herrgårman, byter utseende från stolpe till skyltbåge.
Resultatet av en studie vid Dalarnas högskola1 visar på att kombinationen av information samt
hastighetsbegränsning ger effekt på bilisters hastighet. En sådan effekt går att uppnå med en variabel
trafikskylt (VMS, variable message signs) som tänds när hastighetsbegränsningen överskrids. När 30
km/h överskrids tänds en hastighetsskylt och budskapet sänk farten. Syftet med skylten är att
påminna bilister om att sänka hastigheten och skapa medvetenhet.

Figur 6: Illustration av föreslagen VMS

1

Diahla Loma. Studie – Hastighetspåminnare.
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För att öka synligheten av oskyddade trafikanter och markera övergångsstället föreslås en
belysningsstolpe vid övergångsställe 1. En extra belysningsstolpe för endast övergångsstället
markerar övergångsstället, uppmärksammar bilister och ökar synligheten för oskyddade trafikanter.

Förslag till åtgärder Gamla Skärgårdsvägen – Höjdhagsvägen (Övergångsställe 3)
Längs Gustavsbergsvägen föreslås att hastigheten sänks från 50 km/h till 30 km/h. Längs Gamla
Skärgårdsvägen är hastigheten 50 km/h till innan korsningen Gamla Skärgårdsvägen, Höjdhagsvägen
då hastigheten sänks till 30 km/h. För att öka trafiksäkerheten föreslås att hastigheten sänks till 30
km/h.
För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter föreslås en refug vid övergångsställe 3.
Refugen föreslås vara två meter bred för att barnvagn och cyklister ska kunna stå skyddade från
trafiken. En refug minimerar körfältsbredden, hastigheten sänks och exponeringstiden för de
oskyddade trafikanterna minskar.
Längs med Gamla Skärgårdsvägen har samtliga refuger kullersten och skyltar på refuger är placerade
i skyltbåge. För att utformningen ska bli enhetlig föreslås att kullersten anläggs på refugen. En
skyltbåge med körfältshänvisning samt herrgårman placeras på refugen i vardera riktningen. För att
upplysa bilisterna att de närma sig en miljö med lekande barn föreslås varningsskyltar med lekande
barn.

Figur 7: Förslag till hastighetssänkning från 50 km/h till 30 km/h.
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Figur 8: Förslag till åtgärder vid övergångsställe 3.
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Sammanfattning samt slutsats
Gamla Skärgårdsvägen – Gustavsbergsvägen, Övergångsställe 1
Befintliga körfältsbredder inbjuder till en högre hastighet än 30 km/h. Att hastigheten är
inkonsekvent mellan 50 km/h och 30 km/h ökar risken för att bilister inte går ned tillräckligt i
hastighet. För att öka trafiksäkerheten sänks därför hastigheten. Körfältsbredderna föreslås minskas
genom att bredda refuger samt flytta kantstenslinjer, se förslagsskiss 100-T-901.
Trafiken på Gustavsbergsvägen, söderifrån, kommer i en kurva och sikten mot övergångsstället är låg.
Sträckan trafikeras frekvent av busstrafik varför farthinder i form av kudde eller gupp inte är lämpligt.
Ett farthinder i form av ett öra föreslås för trafikanter söderifrån på Gustavsbergsvägen ska sänka
hastigheten.
Medvetenheten hos bilisterna att barn frekvent vistas i vägmiljön måste öka samt synligheten av de
gående måste förbättras. För att bilisterna ska känna att de kommer in i ett låghastighetsområde ska
miljön vara konsekvent. Därför har refuger med kullersten och trafikskyltar med skyltbåge föreslagits,
som befintlig miljö längs Gamla Skärgårdsvägen mot Ekedalsskolan. Innan övergångsstället har
varningsskyltar för lekande barn placerats i vardera riktningen. För att påminna bilister om att de
överskrider hastigheten föreslås två variabla skyltar placerats inför övergångsstället i vardera
riktningen. När bilisterna kör för fort kommer hastigheten 30 km/h att tändas och budskapet ”sänk
farten”. I tabell 1 redovisas en sammanfattning av åtgärdsförslag, förväntad effekt och uppskattad
kostnad2.
Gamla Skärgårdsvägen – Gustavsbergsvägen, Övergångsställe 1
Åtgärd
Effekt
Uppskattad kostnad3
Minskade
Lägre hastigheter
185 500 kr
körfältsbredder
Kortare exponeringstid av
oskyddade trafikanter
Farthinder ”öra”
Lägre hastighet pga smalare
8 350 kr
körfält samt viss sidoförflyttning
VMS-skylt
Lägre hastighet
105 800 kr
Varningsskylt,
Uppmärksamma bilisten om att
2 000 kr
lekande barn
det förekommer barn i
vägområdet.
Enhetlig utformning Bilisten skall ”känna igen sig” när 45 650 kr
de vistas i områden med
skolbarn i Värmdö
Ökad belysning
Synliggör övergångsstället
26 650 kr
Synliggör de oskyddade
trafikanterna
Totalkostnad
Trafikskyltar (fasta), skyltbågar
377 000 kr
avsmalning väg och refuger,
belysningsstolpe, rivning,
farthinder/ öra, målning, ytskikt
(asfalt och kullersten).
Tabell 1: Sammanfattning av åtgärder, effekt och uppskattad kostnad för övergångsställe 1

2
3

Kostnaden grundar sig på att entreprenör utför arbetet.
Kostnaderna inkluderar avstängning av väg, risker, projektering och byggledningskostnader.
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En kombination av ovanstående åtgärder kommer att sänka hastigheten och minimera
skadepåföljden. Synligheten för oskyddade trafikanter ökar och bilisternas medvetenhet om
låghastighetsområde kommer att öka.
Önskemål angående att signalreglerat övergångsstället har framkommit. En signalreglering är främst
en framkomlighetsåtgärd. Forskning visar dock att den även har trafiksäkerhetshöjande effekter. Vid
en signalreglering av övergångsstället skulle hela korsningen behöva regleras. Detta skulle inverka bl
a på framkomligheten för busstrafiken. Vidare skulle väntetiderna för gående kunna bli långa då
stombussen vanligtvis prioriteras i signalerna. Långa väntetider ökar risken för att gångtrafikanterna
går mot rött.
Ovan föreslagna ombyggnader av den fysiska miljön ger hastighetssänkningar samt minskad
exponeringstid av de oskyddade trafikanterna. Då hastigheten sänks kommer konsekvenserna och
skadepåföljden vara mer förlåtande än befintlig utformning.

Gamla Skärgårdsvägen – Höjdhagsvägen, Övergångsställe 3
Längs med Gamla Skärgårdsvägen föreslås att hastigheten sänks från 50 km/h till 30 km/h.
Hastigheten blir därför 30 km/h längs med hela skolvägen.
Vid övergångsställe 3 föreslås en refug för att trafiksäkerheten ska höjas. Refugen ökar även känslan
av trygghet för de oskyddade trafikanterna då de kan dela upp passagen i två steg. För att bilisterna
ska känna att de kommer in i ett låghastighetsområde ska miljön vara konsekvent. Därför har refuger
med kullersten och trafikskyltar med skyltbåge föreslagits, se förslagsskiss 100-T-902. Åtgärden är
möjlig för kommunen att anlägga i egen regi och är kostnadseffektiv.
Korsningen Gamla Skärgårdsvägen – Höjdhagsvägen, Övergångsställe 3
Åtgärd
Effekt
Uppskattad kostnad4
Refug
Lägre hastigheter
2 800 kr
Kortare exponeringstid av
oskyddade trafikanter
Enhetlig utformning Bilisten skall ”känna igen sig” när 10 352 kr
de vistas i områden med
skolbarn i Värmdö
Varningsskylt,
Uppmärksamma bilisten om att
2 000 kr
lekande barn
det förekommer barn i
vägområdet.
Totalkostnad
Trafikskyltar (fasta), skyltbågar
58 400 kr
refuger, målning, ytskikt
(kullersten).
Tabell 2: Sammanfattning av åtgärder, effekt och uppskattad kostnad för övergångsställe 3

4

Kostnaderna inkluderar avstängning av väg, risker, projektering och byggledningskostnader.
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