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Barnkonsekvensanalys

Denna barnkonsekvensanalys är en del i den 
förstudie för väg 155, delen Lilla Varholmen och 
Gossbydal som Trafikverket upprättar under 2011. 
För information om bakgrund, förutsättningar, åt-
gärdsförslag m m hänvisas till huvudrapporten för 
förstudien.

Göteborgstad och Trafikkontoret håller sam-
tidigt på med en resevanesundersökning och 
en gång- och cykelvägsinventering över samma 
område. 

De skolor som finns i den aktuella sträckans när-
område och som ingått i denna barnkonsekvens-
analys är: 

 Skutehagen, F-6
 Hjuviksgården, F-3
 Hällsviksbycenter, F-3
 Nordlyckeskolan, 7-9
 Förskolan Brännekulla
 Förskolan Hästevik

Miljöobservationer och intervjuer
Metod

De studier som gjorts i den här barnkonsekvens-
analysen är miljöobservationer och intervjuer med 
elever från årskurs 0 till 9 (25 elever). Dessutom 
har intervjuer genomförts med två förskolelärare

Utgångspunkten var att intervjuerna skulle ge-
nomföras i grupper om fem elever i samma ålder. 

Rektorer och lärare valde ut elever som bor i när-
heten av Hjuviksvägen/Öckeröleden och på något 
sätt berörs av den.

Upplägget för intervjuerna var likartat. Inter-
vjuarna och gruppen samlades inomhus. Där för-
klarades det för barnen vad som var bakgrunden 
till undersökningen. Barnen fick sedan presentera 
sig och tala om hur de brukar ta sig till skolan och 
var de bor någonstans. Adresserna letades sedan 
upp på karta eller flygfoto. Även vägar till fritids-
aktiviteter lokaliserades. 

De frågor som intervjuaren ställde var, så långt 
det var möjligt, öppna och icke-styrande. Eleverna 
fick själva beskriva hur de upplever den befintliga 
trafiksituationen.

Det material som användes vid intervjuerna var 
flygfoton och kartor. Flygfotona var till stor hjälp 
för de mindre barnen som har svårt att förstå kar-
tor men de var också en inspirationskälla för barn 
i samtliga åldrar att minnas och känna igen sig i. 
Barnen fick markera med ett gult klistermärke var 
de bor. Med ett grönt klistermärke visade de var 
deras fritidsaktiviteter låg och andra platser som 
de vistas på utanför skolor. Barnen markerade 
med ett rött klistermärke var de känner sig otryg-
ga med sin trafikmiljö, vilket senare diskuterades 
mer ingående. 

Elevernas markerade skolvägar kring väg 155, målpunkter 
och otrygga platser. 
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1 Hjuviksgården F-3

I Hjuviksgården, som är belägen vid Hjuviks 
bryggväg, går ca 177 elever från och med förskolan 
till och med årskurs 3. En grupp av totalt 5 elever, 
intervjuades den 1 juni 2011. Samordnare var rek-
tor Fredrik Henriksson.

Årskurs 3
Måns, Thea, Matilda, Erik och Mathilda

Alla de intervjuade barnen bor på norra sidan 
om Hjuviksvägen/Öckeröleden och cyklar till 
skolan, om de inte regnar för då får de skjuts av 
föräldrar. De utnyttjar cykelvägen och cyklar all-
tid via övergångstället vid Torslanda Hästeviksväg 
rondellen. En av eleverna berättar att hon en gång 
cyklat via trottoaren på norra sidan av Hjuviks-
vägen/Öckeröleden, men att hon inte får göra det 
längre för sina föräldrar.

Eleverna känner en viss oro för bilister, även 
bussförare som kommer snabbt och inte stannar 
vid övergångstället. De är dock är de eniga om att 
de flesta stannar vid övergångstället. De tycker 
inte att det obehagligt att passera vägen, men de 
är noggranna med att titta sig omkring när de pas-
serar. Vid identifiering av otrygga platser satte de 
klistermärken vid varje övergångställe längs hela 
Hjuviksvägen från Hällsvik till Hjuviks bryggväg.

De flesta fritidsaktiviteter ligger på norra sidan 
om Hjuviksvägen/Öckeröleden. Ibland använder 
de grusfotbollsplanen som ligger vid skolan, men 

bara på vintern och då får de oftast skjuts. Barnen 
åker sällan buss, åker de buss åker de från håll-
plats Batterivägen. 

Åsikterna är delade om ett busskörfält ska byg-
gas eller inte. De tror att det är positivt för buss-
resenärer, däremot tror de att det kommer att ta 
längre tid att passera vägen.

Som åtgärd för förbättring av säkerheten föreslås 
en tunnel vid rondellen Torslanda Hästeviksväg

Hjuviksgården.

Övergångställe vid cirkulation, Torslanda Hästeviksväg.
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2 Hällsviksbycenter F-3

Hällsviksbycenter har ca 120 elever på skolan för-
delade på klasserna F (förskola) upp till och med 
årskurs 3. Verksamheten är årskursintegrerad. 
Samordnare var rektor Fredrik Henriksson och 
skolan besöktes 1 juni 2011.

Skolan ligger utmed Hällsviksvägen ca 2 km från 
väg 155 vid Gossbydal. Många barn blir skjutsade 
till skolan enligt lärarna, detta leder till mycket 
trafik, vilket också ett av barnen påpekar som ett 
problem.

Årskurs 3 
Edwin, Ebba, Oliver, Hanna, Paul

Alla barnen bor på södra sidan om Hjuviksvä-
gen/Öckeröleden. Ett av barnen bor ibland hos ena 
föräldern i Göteborg och åker då buss till och ifrån 
busshållplatsen, Hällsviksvägen. De andra barnen 
cyklar eller ibland alternativt åker de bil till skolan. 
Ett av barnen känner sig otrygg längs Hjuviksvä-
gen/Öckeröleden eftersom bilarna emellanåt har 
en tendens att stanna sent och därmed hamna väl-
digt nära. Alla är eniga om att bilarna passerar väl-
digt snabbt längs Hjuviksvägen och att de därmed 
känner sig otrygga.

Alla barnen använder tunneln när de ska till ICA 
Maxi och slipper därmed korsa vägen. 
De får skjuts av föräldrar till fritidsaktiviteter. Ett 
av barnen spelar fotboll vid Hästeviksplanen, of-
tast får hon skjuts, men ibland cyklar hon och en 
kompis över militärområdet och passerar då väg 
155 vid Torslanda Hästviksväg.

Åsikter om byggnation av ett busskörfält är de-
lade. Några tror att det att blir farligare att gå över 
vägen vid ett extra körfält. Medan några tror att 
trafiken kommer att gå snabbare och att det inte 
kommer att vara lika långa köer. 

Hällsviksbycenter.

Cyklar parkerade vid skolan.
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Skutehagen F-6
Skutehagen har ca 565 elever och är en F-6 skola 
och är belägen vid Skutehagsvägen och i utkanten 
av Lilla Hällsviksvägen. Vid år 4 tar skolan emot 
elever som tidigare gått på Hjuviksgården och 
Hällsviksbycenter. Två grupper, totalt tio elever 
intervjuades den 7 juni 2011. Samordnare var till 
företrädande rektor Anna-Karin Norström.

Årskurs 5
Jonathan, Nicklas, Linnéa, Emma, Karin

Alla elever bor i Hjuvik, söder om väg 155 och 
cyklar till skolan, men vid dåligt väder och under 
vintern åker de buss.  Eleverna cyklar på cykelba-
nan längs väg 155 till skolan, de behöver dock inte 
korsa vägen eftersom de bor på södra sidan om 
Hjuviksvägen. Varannan torsdag cyklar barnen till 
Nordlyckeskolan som ligger utmed Skyttepavil-
jongens gata ca 1 km från väg 155 vid Gossbydal 
för hemkunskap, de korsar då Hjuviksvägen vid 
Torslanda Hästeviksväg. 

Barnen saknar övergångstället som innan fanns 
vid Batterivägen och berättar vidare att de korsar 
vägen där trots att det är borttaget, t.ex. när man 
ska ner till badet. De upplever också att det sak-
nas ett övergångställe från cykelvägen längs Hju-
viksvägen/Öckeröleden till cykelvägen längs Lilla 
Hällsviksvägen, sikten är dessutom dålig vilket gör 
att de känner sig otrygga.

Barnen upplever att bilköerna då och då inte 
släpper ut bussar eller låter cyklister passera. Alla 
barnen är positiva till ett busskörfält eftersom de 
ofta blir sena när de sitter i köer med bussen på 
väg till skolan.  De tror att ett busskörfält kommer 
leda till mindre köer och att de kommer fortare till 

Skutehagen 

skolan. Åt vilket håll som busskörfältet ska gå är 
de inte eniga om.

De negativa med ett busskörfält är att de inkräk-
tar på miljön, de finns på vintern ett fint isfall på 
bergskanten. 

En åtgärd för att få vägen säker enligt barnen är 
att ha mer signalreglering vid övergångställen. 

Gångtunnel under väg 155 med dålig sikt.

Årskurs 5 och 6     
Nadja, Amadeus, Emelie, William, Simon

Två av eleverna bor söder om och tre norr om 
Hjuviksvägen/Öckeröleden. Alla elever cyklar/
går eller alternativt åker buss vid dåligt väder till 
skolan.

I stort tycker eleverna att trafiksituationen längs 
väg 155 är säker.  De tycker att de flesta bilarna 
stannar vid alla övergångställen, det är bara ett få-
tal som åker förbi. 
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De tycker att det är dålig sikt vid Övre Hällsviks-
vägen och finner därmed platsen farlig. De tyck-
er också att det är dålig sikt vid gångtunneln vid 
busshållplatsen Gossbydalsvägen. 

Alla barnen är positiva till tanken om ett nytt 
busskörfält. Det tror att det kommer att leda till 
mindre köer och att fler kommer att åka buss. Vil-
ket håll som körfältet ska gå tycker de är svårt och 
de tror att ett reversibelt busskörfält är ett bra al-
ternativ. Barnen ser inget negativt med utbyggnad 
av ett busskörfält. 

Åtgärder till att öka säkerheten av de utpekade 
otrygga platser som problematiserats är speglar 
vid skymda platser och nedtagning av skymmande 
vegetation.

3 Nordlyckeskolan, 7-9

Nordlyckeskolan har ca 330 elever och är en hög-
stadieskola med årskurs 7-9. Skolan ligger utmed 
Skyttepaviljongens gatan cirka 1 km från Goss-
bydal. Skolan ligger intill Torslanda hallen och 
Torslanda vallen.  En grupp med totalt 5 elever in-
tervjuades den 13 juni 2011. Samordnare var rektor 
Marie Sköld. Enligt en mopedist utanför skolan är 
skolan en av Göteborgs mopedtätaste, vidare be-
rättades att parkeringen av mopeder brukar vara 
betydligt tätare än vid besöket.

Årskurs 8 
Albin, Ebba, Elin, Lina, Frida

Eleverna bor i Hjuvik, Hällsvik och Andalen, sö-
der om väg 155. Färdmedel till skolan varierar från 
gång, cykel, buss och moped. Nästan alla använ-
der tunneln vid Gossbydal när de passerar väg 155. 
Eleven som åker moped till skolan åker via Flyg-
hamnsvägen och passerar vägen i cirkulations-
platsen vid Gossbydal. Eleven upplever att det är 
svårt att passera i cirkulationen på grund av att 
det är två infarter in i cirkulationen, vilket gör att 
det finns en osäkerhet om båda bilarna kommer 
att stanna.  Att det är svårigheter att köra i cirku-
lationen bekräftas av ett gäng av ungdomar med 
mopeder utanför skoltid, då de berättar att de blir 
omkörda i cirkulationen. 

Ungdomarna menar att det är många som ge-
nar över vägen i närheten av busshållplats Majvik, 
dock tycker de att det är inte så långt till övergång-
stället i cirkulationsplatsen. Det är även många 
som genar vid busshållplatsen vid Gossbydal. En 
av eleverna anser att det är många som kommer 

Nordlyckeskolan
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snabbt in mot cirkulationen vid Gossbydal och 
inte hinner stanna för andra trafikanter. För öv-
rigt längs väg 155 tycker de att det är dålig sikt 
från Övre Hällsvikvägen och vid Vinga Fyrs väg 
där kombinationen av en mur och backe bidrar 
till dålig sikt. Åtgärder för att förbättra säkerhe-
ten är signalreglering, fler övergångställen och 
reducera skymmande moment vid cykelvägen.

Åsikterna kring ett busskörfält är delade, men 
majoriteten är emot. De tycker att det blir för 
trångt och det ändå inte kommer bli fler som 
åker buss. De funderar också på vad som kom-
mer hända med de personer som bor nära vägen. 
Om det ändå skulle bli ett busskörfält tycker de 
att det skulle gå in mot Göteborg.

4 Intervju med pedagoger

Förskolan Brännekulla besöktes den 27 maj 
2011. Vid besöket intervjuades en pedagog från 
förskolan Brännekulla och en pedagog från för-
skolan Hästevik. Samordnare var Kerstin Carls-
son förskolechef båda förskolorna. Förskolan 
Brännekulla är belägen på Brännekullavägen 
och förskolan Hästevik är belägen på Torslanda 
Hästeviksvägen, både ligger på norra sidan av 
Hjuviksvägen.

Pedagoger
Anna, Frida
Båda pedagoger anser att en utbyggnad av vägen 
kommer att försvåra passagen för barnen över 
vägen. De använder övergångstället vid cirkula-
tionen vid Torslanda Hästeviks väg, som det är 
nu fungerar det bra och alla brukar stanna för 
barngruppen. Däremot påpekar det att det är 
svårare för ett barn att passera ett övergångställe 
vid en cirkulation än vid en raksträcka. Pedago-
gen från Brännekulla saknar det tidigare över-
gångstället vid Batterivägen eftersom de nu får 
ta en omväg när de ska till de så kallade militär-
området, vilket är tuYt för barnsben.

Avslutningsvis tycker pedagogerna att det är 
konstigt att det går så mycket trafik genom ett 
bostadsområde och hade gärna sett andra alter-
nativ än utbyggnad av vägen. 

Mopeder parkerade vid Nordlyckeskolan

Övergångställe med dubbla körfält vid cirkulation vid 
Gossbydal
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5 Slutsatser

De flesta barn som intervjuats, stora som små, 
känner sig trygga i trafikmiljön på Hjuviksvägen/
Öckeröleden. De mindre barnen finner det svårare 
att korsa vägen, medan eleverna i årkurs 5 och 6 
främst tänker på problem gällande sikt. Ungdo-
marna från årskurs 8 finner det inte osäkert kring 
vägen, dock känner de ungdomar som åker moped  
sig utsatta och är där med mer medvetna om faror 
i trafiken.

De barnen oftast nämner som förbättringsåtgär-
der är fler övergångsställen och signalreglerade 
sådana. Tunnel eller övergång har också tagits 
upp som åtgärd för att förbättra säkerheten. 

De mindre barnen upplever det otryggt att korsa 
vägen vid övergångställen på grund av att bilarna 
ibland stannar för nära. Platser som särskilt utpe-
kats är övergångstället vid Torslanda Hästeviks-
väg samt vid övergången mellan Hjuviksvägen och 
Lilla Hjuviksvägen, där ett övergångställe saknas. 
Några barn tycker att lokalvägar som korsar GC-
bana ger sämre trafiksäkerhet. Häckar och buskar 
skymmer ofta sikten.

Alla barnen har varit positiva till utbyggnad av 
vägen och alla har varit väl medvetna om att det 
ofta är köer längs sträckan. Däremot är ungdo-
marna från årskurs 8 emot en utbyggnad av vägen, 
vilket skiljer sig från övriga intervjuade. 
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Bilagor

Lärarhandledning
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