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Sammanfattning 
Under programsamråd av detaljplan Tvärbanan Kistagrenen i Rissne centrum har ett yttrande 
inkommit från Grönkullaskolans föräldraförening. Representanter från föreningen uttrycker oro 
över att tvärbanan planeras löpa genom Rissne centrum. Av denna anledning har programmet 
Tvärbanan Kistagrenen initierat en analys av området ur ett barnperspektiv. Syftet med 
analysen var att identifiera konfliktpunkter mellan Tvärbanan Kistagrenen och barn och ungas 
förutsättningar i området.  

Tvärbanan planeras ansluta söderifrån och sedan löpa i reserverat utrymme i gata utmed 
Kavallerivägen. Vid Rissne centrum löper spåren i eget utrymme på gränsen mellan den 
hårdgjorda torgytan och intilliggande park- och rekreationsmark. Mitt i centrum planeras 
lokaliseringen av hållplatsen. Vidare löper tvärbanan i eget utrymme norrut och ansluter via 
existerande parkering till reserverat utrymme i Artillerivägen och sedan vidare mot Ursvik. 

Analysen genomfördes under juli månad och bestod dels av studier på plats utmed 
sträckningen samt en intervju med Grönkullaskolans föräldraförening. Detta kompletterades 
med tidigare underlag gällande barns specifika förutsättningar och deras upplevelse av resande 
med spårvagn. 

Analysen visar att tvärbanans sträckning genom Rissne centrum, ett område som idag är en 
naturlig plats för lek och uppehälle, innebär konflikter som relaterar till barns säkerhet och 
rörelsefrihet. Eventuellt bör projektet studera möjligheten till en alternativ dragning förbi Rissne 
centrum, i syfte att minska påverkan på barnens rörelsefrihet och säkerhet. I det fall 
lokaliseringen inte kan förändras krävs en genomtänkt utformning som möjliggör en säker miljö 
för barn som vistas i anslutning till spåren. Problematiken kan även innebära att föräldrar 
känner oro för barnens säkerhet och begränsar deras rörelsefrihet i området. 

I det fortsatta arbetet kommer barnperspektivet att vara en aspekt som tas i beaktande vid 
planering av tvärbanan. Under hösten 2015 fördjupas arbetet med planering och utformning av 
tvärbanan vilket innebär att projektet aktivt kommer att stödjas av experter för barnperspektivet. 
Denna PM är ett underlag i det fortsatta arbetet att identifiera i detalj konkreta åtgärder som 
innebär att påverkan på barn och unga minimeras både under projektering, bygg- och 
driftskede. Parallellt hanteras frågorna under löpande samråd med experter inom 
trafikförvaltningen samt berörda kommuner. Det fortsatta arbetet är en viktig del för att nå 
Tvärbanan Kistagrenens projektmål som bland annat omfattar planering som minskar 
barriäreffekter samt att göra anläggningen trygg och säker genom medveten utformning. 
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1. Inledning 
Detta dokument har arbetats fram av Tyréns AB på uppdrag av Program Tvärbanan 
Kistagrenen. Dokumentet utgör underlag till pågående detaljplanearbete för Tvärbanan 
Kistagrenens sträckning, specifikt genom Rissne i Sundbyberg stad, samt ett underlag till 
samråd under hösten 2015.  

Under programsamråd av detaljplan Tvärbanan Kistagrenen i Rissne har ett yttrande inkommit 
från Grönkullaskolans Föräldraförening. Representanter från föreningen uttrycker oro över att 
tvärbanan planeras löpa genom Rissne centrum. Av denna anledning har programmet initierat 
en analys av området ur ett barnperspektiv.  

I Rissne ligger Grönkullaskolan som är en grundskola med elever från förskola upp till och med 
nionde klass. Skolans lokaler är utspridda på flera platser i stadsdelen. I den västra delen 
återfinns Miklagårdhuset och Midgårdshuset som vardera huserar elever i förskola upp till och 
med årskurs 3. Intill dessa ligger Rissnehuset som huserar elever från fjärde upp till och med 
nionde klass. I stadsdelens östra del ligger Skvadronhuset där elever från förskola upp till och 
med tredje klass går. På skolan går omkring 640 elever. Skolan drivs i kommunal regi. 

1.1 Tvärbanan Kistagrenen 
Trafikförvaltningen ansvarar för utbyggnaden av tvärbanan mot Kista och Helenelund. 
Trafikförvaltningen bygger Tvärbanan Kistagrenen i nära samarbete med Stockholms stad, 
Sundbybergs stad och Sollentuna kommun. 

Ett antal studier och utredningar pågår nu för att göra den planerade spårvägen mer 
stadsmässig och genomföra utbyggnaden till lägre kostnader. Parallellt pågår arbetet med 
detaljplaneprocessen, vilket innebär att trafikförvaltningen och de berörda kommunerna 
förhandlar fram de avtal som krävs för det fortsatta arbetet. Landstingets trafiknämnd har fattat 
beslut om finansiering vilket medför att trafikförvaltningen ska projektera, planera och fullfölja 
detaljplanearbetet. Byggnationen påbörjas successivt när planer, avtal och upphandlingar för 
respektive del är färdiga. Planerad byggstart är i början av 2017 och byggtiden för hela 
Tvärbanan Kistagrenen är beräknad till cirka fyra år. Bygget kommer att pågå parallellt på olika 
platser där byggtiden på varje plats är väsentligt kortare än den totala byggtiden. Planerad 
trafikstart är år 2021 till Ursvik och 2023 till Helenelund. Till att börja med är det troligt med 10 – 
15-minuterstrafik som sedan ökar vartefter behovet av resandet utvecklas. Fullt utbyggd 
trafikering beräknas ske kring år 2030.  

Den sträckning som omfattas av denna PM tar vid där spårvägen planeras löpa på bro över 
Mälarbanan och över Ulvsundaleden. Tvärbanan går i eget utrymme i Kavallerivägen och på 
båda sidor om vägen planeras ny bebyggelse. I Rissne centrum placeras en hållplats med 
möjlighet att byta till tunnelbanans linje mot Hjulsta eller till buss. Från Rissne centrum och 
norrut går tvärbanan vidare i eget utrymme i Artillerivägen och Rissneleden till den nya 
bebyggelsen i Stora Ursvik. Se sträckningen för Tvärbanan Kistagrenen i Figur 1. 
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Figur 1 visar Tvärbanan Kistagrenens sträckning och den ungefärliga geografiska avgränsningen 
för denna PM. 

Tvärbanan kan byggas med stöd av järnvägsplan enligt lag (1995:1946) om byggande av 
järnväg eller med stöd av detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900). Trafikförvaltningen 
och kommunerna har enats om att möjliggöra utbyggnad av Tvärbanan Kistagrenen enbart med 
detaljplan. Under arbetet med detaljplanerna utreds var tvärbanan ska byggas och hur den ska 
se ut. Flera PM, bland annat detta dokument, ligger tillsammans med trafikförvaltningens 
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projektering och övriga utredningar till grund för kommunernas detaljplaner. Inom ramen för 
detaljplanearbetet genomförs samråd där kommunen tar kontakt och för dialog med andra 
myndigheter, organisationer och berörd allmänhet för att samla in synpunkter och kunskap. 
Barn och unga tillhör en grupp i samrådsprocessen som kräver särskilda metoder för att deras 
synpunkter och behov ska fångas upp.  

1.2 Barn i planeringsprocessen 
Riksdagen godkände den 1 december 2010 en strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige, 
utifrån FN:s barnkonvention. Barnkonventionen slår fast att alla beslut som rör barn ska fattas 
utifrån barnets bästa och att varje barn har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor där de 
berörs. I FN:s Barnkonvention, artikel 3, tydliggörs att barnens bästa ska prioriteras inför alla 
beslut som rör dem (SÖ 1990:20).  

Trafikförvaltningen har riktlinjer i sin verksamhet, Riktlinjer social hållbarhet för 
trafikförvaltningens arbete enligt FN:s konvention om barnets rättigheter. För trafikförvaltningen 
och trafikförvaltningens leverantörer innebär åtagandet att följa Barnkonventionen att hänsynen 
till barnets bästa ska gå att avläsa i all planering av verksamheten, från kontraktsskrivande till 
bemötande, i kommunikationen med mera. Kollektivtrafikens miljöer ska vara tillgängliga, trygga 
och anpassade för barn och unga och riktlinjer för detta återfinns i Riktlinjer Tillgänglighet för 
barn, äldre och personer med funktionsnedsättning. 

Genom samråd får allmänheten möjlighet att påverka och ge uttryck för sin åsikt under 
planprocessen. Samråden är inte alltid anpassade till barnens förmåga att ta till sig information, 
analysera konsekvenser och uttrycka sin åsikt. Av den anledningen är det värdefullt att 
genomföra en barnkonsekvensanalys där barnperspektivet och barnens perspektiv står i fokus. 
Denna PM är ett första steg i processen mot att samla kunskap om barnens levnadsmiljö, 
upplevelse och påverkan av Tvärbanan Kistagrenen med fokus på Rissne Centrum.  

1.3 Syfte 
Syftet med arbete som leder fram till denna PM är att ur ett barnperspektiv identifiera och 
sammanfatta konfliktpunkter om hur Tvärbanan Kistagrenen påverkar barn och unga vid och 
intill Rissne centrum.  

Denna PM har även som syfte att utgör grunden för ett vidare arbete där ovan nämnda 
konfliktpunkter ska förses med lösningar. Lösningarna arbetas fram för att minimera eventuella 
negativa konsekvenser, och maximera eventuella positiva konsekvenser för barn och unga, av 
Tvärbanan Kistagrenen.  

1.4 Mål 
Tvärbanan Kistagrenen ska bidra till ett attraktivt kollektivtrafiksystem i Stockholmsregionen, 
vilket innebär att kollektivtrafiken är: 

• Tillgänglig – hållplatserna ska vara enkelt nåbara, lätta att orientera sig till och 
bytespunkterna effektiva och ändamålsenliga. Hållplatser, angöringar och skyltning ska 
vara tillgänglighetsanpassade.  

• Snabb, effektiv och stadsmässig – genom sträckningsoptimering och att spårvagnen 
ges prioritet i trafiken.  Medveten planering ska minska barriäreffekter. 

• Trygg och säker – genom medveten utformning av hållplatser, fordon och trafikmiljöer. 

1.5 Avgränsningar 
Studien som är grunden till denna PM omfattar en kunskapsinhämtning i form av en intervju 
samt en platsanalys rörande Tvärbanan Kistagrenen och dess påverkan på barn i och kring 



 

Plats för beställarens logotyp.  
Ta bort om den ej behövs.  

 

 
Uppdrag: 263841, Utredare barnkonsekvensanalys till Tvärbanan Kistagrenen 2015-08-27 
Beställare: ZeroChaos AB Koncept 
 

9(25) 

Rissne centrum i Sundbybergs stad. I denna PM identifieras och beskrivs konfliktpunkter men 
dokumentet uttrycker inte en fullskalig konsekvensbedömning.  

Platsanalysens avgränsas geografiskt till att omfatta gatu- och trafikmiljöer utmed den 
planerade tvärbanans sträckning, mellan korsningen Kavallerivägen/Rissneleden i söder och 
Artillerivägen/Rissneleden i norr, se Figur 1. Huvudsakligt fokus ligger dock på Rissne centrum 
eftersom yttrandet från Grönkullaskolans Föräldraförening framförallt berörde detta område. 

Konfliktpunkter som tvärbanan kan orsaka i sitt driftskede, snarare än under 
genomförandetiden, står i centrum. Åtgärder som genomförs parallellt med tvärbanans 
öppnande, såsom förändringar i biltrafikens flöden samt förändringar till följd av pågående 
detaljplaneändringar, innefattas inte i analysen.  

2. Metod 
Metodavsnittet har sin utgångspunkt i Vägverkets publikation 2005:37, Vägledning för 
barnkonsekvensanalys (Vägverket 2005) och omfattar främst avsnittet kartläggning. 
Kartläggningen ska i korthet visa vilka brukskvaliteter som finns i området sedda ur i ett 
barnperspektiv, bland annat möjlighet till utomhusaktiviteter, skolvägar, samt visa på vilket sätt 
projektet påverkar tillgången till olika områden och verksamheter. 

2.1 Intervju med Grönkullaskolans Föräldraförening 
Intervjun med Grönkullaskolans Föräldraförening genomfördes i två faser. Den första fasen 
innehöll ett utskick av ett frågebatteri till dess medlemmar, se bilaga 1. Syftet med frågebatteriet 
var att samla in kunskap som kan ha betydelse för hur barn och unga påverkas av projektet. 
Frågebatteriet är ett verktyg för att stimulera till reflektion och diskussion. Grönkullaskolans  

Den andra fasen av intervjun bestod av en workshop/intervju med två av Grönkullaskolans 
Föräldraförenings styrelsemedlemmar. Det insamlade materialet och frågebatteriet användes 
som grund för att identifiera aspekter av betydelse ur ett barnperspektiv. Intervjun 
kompletterades med ortofoton över närområdet där olika konfliktpunkter, målpunkter och platser 
av intresse för barnen markerades. Under intervjun diskuterades även åtgärder och lösningar 
för att minimera eventuell negativ påverkan, och maximera eventuell positiv påverkan, för barn 
och unga i området.  

Intervjun genomförden den 2 juli 2015 kl 15.00 i Grönkullaskolans lokaler på Dragonbacken 
(Rissne torg). Intervjun tog cirka två timmar.  

2.2 Platsobservation 
Syftet med platsobservationen är att kartlägga och skapa en förståelse för hur Rissne används 
av barn och unga idag. Ett stort fokus är information om hur Tvärbanan Kistagrenen eventuellt 
utgör konflikter med barn och ungas anspråk i området. För detta ändamål kompletterades 
platsobservationen med uppgifter från tidigare rapporter och PM, se avsnitt 3.2.1, 3.2.1 och 
3.2.3. 

Platsobservationen genomfördes under ett platsbesök den 2 juli 2015 mellan klockan 14.00 och 
15.00. Området dokumenterades genom foton, analys på plats, samt kompletterande 
skrivbordsstudier inför och efter besöket. Inverteringen omfattade studier av 
trafiksäkerhetssituationen utmed tvärbanans redovisade sträckning. Trafiksäkerhetsaspekter 
som undersöktes var hastigheter på omkringliggande vägar, ungefärliga trafikmängder, typ av 
korsningspunkter mellan trafik och oskyddade trafikanter samt skymd sikt eller andra aspekter 
som kan upplevas som otrygga i trafikmiljön. Eventuella målpunkter, stråk eller verksamheter i 
närområdet av stor vikt för barn eller ungdomar identifierades tillsammans med miljöer som kan 
upplevas som otrygga för barn. Materialet sammanställdes i kartform och diskuterades under 
intervjun med Grönkullaskolans Föräldraförening, se avsnitt 2.1. 
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Resultatet av platsanalysen redovisas i avsnitt 4. 

3. Förutsättningar 

3.1 Beskrivning av Tvärbanans sträckning genom Rissne 
Rissne präglas av en gles stadsbebyggelse med friliggande kontorsfastigheter, flerbostadshus, 
radhus, villor samt flikar av natur- eller parkmark. Tvärbanans sträckning genom Rissne 
planeras främst bli förlagd i reserverat utrymme i gata. I söder korsar tvärbanan Rissneleden i 
plan. Därefter ansluter tvärbanan till reserverat utrymme i Kavallerivägen, en av områdets mer 
trafikerade bilvägar. Vid Rissne centrum löper spåren i eget utrymme på gränsen mellan 
hårdgjorda torgyta och intilliggande park- och rekreationsmark. Mitt i centrum planeras 
lokaliseringen av hållplatsen. Vidare fortsätter tvärbanan löpa i eget utrymme norrut och 
ansluter via existerande parkering till reserverat utrymme i Artillerivägen. Därefter fortsätter 
tvärbanan i reserverat utrymme  i mitten av Rissneleden.  

 
Figur 2 visar övergripande beskrivning av tvärbanans närmiljöer samt dragning.  



 

Plats för beställarens logotyp.  
Ta bort om den ej behövs.  

 

 
Uppdrag: 263841, Utredare barnkonsekvensanalys till Tvärbanan Kistagrenen 2015-08-27 
Beställare: ZeroChaos AB Koncept 
 

11(25) 

3.2 Tidigare utredningar rörande barns förutsättningar kring spårtrafik 
De PM som beskrivs kortfattat här nedan går att ladda ner via följande länk: 
http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/tvarbanan/till-kista-och-
helenelund/Samrad/Underlag-infor-samrad-/. 

3.2.1 PM Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur 
I PM Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur (Ramböll 2015) identifieras flera 
konflikter mellan föreslagen tvärbanan och andra trafikslag (gångtrafik, cykeltrafik, biltrafik och 
busstrafik). Tvärbanan går bland annat i reserverat utrymme mitt i Kavallerivägen och 
Artillerivägen och förstärker därmed barriären för korsande gång- och cykeltrafik. Intill torget 
uppstår konflikt då tvärbanan skär av befintligt grönområde i centrala Rissne för gående och 
cyklister. I norr går tvärbanan i reserverat utrymme mitt i Rissneleden och förstärker barriären 
för korsande gångtrafik.  

3.2.2 PM Risk och säkerhet 
I PM Risk och säkerhet (Brandskyddslaget 2015) identifieras de största riskfaktorerna avseende 
påverkan på trafiksäkerhet som plankorsningar mellan spårväg och fordonstrafik samt gång- 
och cykeltrafik. Plankorsningar utgör riskmoment för kollision mellan spårvagn och fordon samt 
kollision mellan spårvagn och gångtrafikant/cyklist. Liknande risker gäller även där spårvägen 
delar utrymme med vägtrafik (blandtrafik). 

Sannolikheten för kollision mellan spårvagn och gångtrafikant kan även vara högre i anslutning 
till spårvagnshållplatser eller utmed sträckor där spårvägen uppfattas som en barriär och saknar 
ordnade övergångar. Konsekvenserna av en kollision är beroende av både utformning och 
hastighetsbegränsningen, vilken oftast är lägre intill hållplatser eller plankorsningar. 

3.2.3 Barnperspektiv i planering och projektering av spårväg 
Syftet med rapporten Barnperspektiv i planering och projektering av spårväg – erfarenheter från 
Spårväg City, Sergels torg – Waldermarsudde (Trafikförvaltningen 2013) är att tillvarata barn 
och ungas erfarenheter av spårvägssträckan mellan Sergels Torg och Waldermasudde. 
Rapporten belyser och analyserar om det ur ett barnperspektiv finns särskilda aspekter som bör 
lyftas fram under den fortsatta planeringen och utbyggnaden av Spårväg City samt andra nutida 
och framtida spårvägsprojekt. Utredningen baseras huvudsakligen på intervjuer med barn och 
unga samt förskolepedagoger och spårvagnsförare. 

De intervjuade barnen har en positiv uppfattning av spårvagnen och känner sig trygga när de 
åker. Spårvagnen uppfattas som ett bättre alternativ än buss av flera anledningar. Den beskrivs 
som effektiv, fräsch, luftig och modern. Spårvagnen anses köra lugnt och kontrollerat in på 
hållplatserna medan bussarna ofta kör fort eller susar förbi utan att stanna. Möjligheten att 
kommunicera med konduktör på spårvagnen är viktig och bidrar till den upplevda tryggheten.  

Det som kan vara negativt med spårvagnen är att det ofta är trångt på plattformen, särskilt 
under vissa tider, årstider och på vissa hållplatser. Flera problem i den fysiska utformningen av 
spårmiljön framkom under intervjuerna. Dessa problem gäller bland annat utformningen av 
staketet mellan plattform och bilkörfält. Staket som inte är heltäckande med glas eller liknande 
medför att barn riskerar att klättra eller krypa under och utsätts då för risker i trafikmiljön. Det är 
även viktigt att det inte finns några mellanrum mellan plattformens väderskydd och staket, vilket 
riskerar ge liknande konsekvenser. Även plattformens bredd, instegsavstånd mellan 
plattformskant och fordon, samt bristande belysning kan utgöra trafiksäkerhetsrisker. Det har 
även visat sig att det råder en stor osäkerhet kring företrädesregler mellan spårvagn och 
gångtrafikanter vid korsningar utan signalreglering.                             

http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/tvarbanan/till-kista-och-helenelund/Samrad/Underlag-infor-samrad-/
http://www.sll.se/verksamhet/kollektivtrafik/aktuella-projekt/tvarbanan/till-kista-och-helenelund/Samrad/Underlag-infor-samrad-/
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3.3 Barns specifika förutsättningar 
I detta avsnitt beskrivs översiktligt de specifika förutsättningar som barn möter när de vistas eller 
rör sig i det offentliga rummet.  

3.3.1 Trafik 
Barn kan ha svårigheter att sprida uppmärksamheten vilket gör att trafiksystem som är 
komplexa och oberäkneliga kan innebära svårigheter samt ett riskfyllt beteende i 
trafiksituationer. 1 Det är inte förrän vid 12-14 års ålder som barn utvecklat sin förmåga att tolka 
trafiksituationer, men rör sig ensamma i trafiken långt tidigare, om än inom ett begränsat 
område.2  

I en studie som har genomförts med ett nittiotal barn i olika åldrar visade att mer än hälften av 
dem kände rädsla inför trafik och bilar.  Barnen menade att exempelvis skymd sikt och 
trafikanter som inte följer trafikreglerna var orsak till detta.  Särskilt barn boende i 
trafikintegrerade områden (villa- samt innerstadsområde) kände mer oro inför trafiken än vad 
barn boende i trafikseparerade områden gjorde. 3   

I Folkhälsoinstitutets (2007) rapport hänvisar man till forskning som visar på att barn och 
ungdomar som tar sig till skolan eller andra regelbundna målpunkter på ett aktivt sätt, 
exempelvis promenerar eller cyklar, är mer aktiva även under resten av dagen. 4 En 
undersökning genomförd av Björklid visar dock att andelen barn i åldrarna 7-9 år som går själva 
till skolan har minskat från 1970-talet till 1990-talet. 5 Med andra ord är det viktigt att barns 
skolvägar är trygga och säkra samt att barriärer av olika slag undviks vid planering eller byggs 
bort för att minimera hinder för barns aktiva transport till skolan. 

3.3.2 Rörelsefrihet och barriärer 
Barriärer är hinder som försvårar för en människa att ta sig mellan två platser. Upplevelser av 
vad som är en barriär är individuellt. Följande barriärer kan ha påverkan på barn och unga: 

• Hårt trafikerande vägar, (barn är mer känsliga för vägar än vuxna och kan uppleva dem 
som barriärer även då vuxna inte gör det). 

• Dåligt upplysta eller övergivna områden. 

• Järnvägsspår 

• Uppförsbackar 

• Områden som upplevs obehagliga 

Gator och torg kan utgöra bra platser för lek om trafiken är begränsad och reglerad med låg 
hastighet. Det är alltså inte nödvändigtvis gatorna i sig som utgör barriärer eller är osäkra utan 
snarare fordonen. 

Rörelsefrihet handlar om möjligheten att kunna röra sig på egen hand i sin närmiljö utan att 
begränsas av fysiska eller mentala faktorer. Barns rörelsefrihet har minskat under de senaste 
decennierna på grund av olika hinder i samhället såsom långa avstånd till destinationer, hög 
trafikvolym och höga hastigheter på motorfordon samt otrygga skolvägar. Föräldrars oro för 

                                                           
1 Trafikverket. Attraktiva stadsrum för alla – Shared space. 2011. ISBN: 978-91-7467-097-4 
2 Sveriges Kommuner och Landsting, 2005. Tillgänglig stad. 2:a upplagan. Stockholm. 
3 Björklid, P., 1992. Barns och ungdomars upplevelser av trafiksäkerhet i olika närmiljöer. TFB: rapport 1992:3. Stockholm: 
Transportforskningsberedningen. s.84-88. 
4 Statens folkhälsoinstitut, 2007. Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för 
regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. R 2007:3 
5 Björklid, P., 1992. Barn och ungdomars upplevelse av trafiksäkerhet i olika närmiljöer. En intervjustudie från tre boendemiljöer 
med olika trafiktekniska lösningar. Lärarhögskolan: Stockholm. 
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genomfartsleder och gator med hög trafik påverkar även barnens rörelsefrihet eftersom de inte 
är fria att ta sig till platser på egen hand (Trafikverket 2012).  

I fråga om tillgänglighet och rörelsefrihet så är det även viktigt att uppmärksamma tillgången till 
kollektivtrafik, dess turtäthet och placering av hållplatser. Barn och unga är mer beroende av 
kollektivtrafiken än vuxna vilket innebär att brister i kollektivtrafiksystemet kan påverka deras 
rörelsefrihet i stor utsträckning. Ju äldre barn blir desto större blir området som de vistas i vilket 
ställer högre krav på kollektivtrafiken.  

3.3.3 Trygghet 
Det är viktigt att skilja på begreppen ”trygg” och ”säker”. Det senare syftar till att omgivningen är 
riskfri och att det inte sker olyckor eller brott. Begreppet trygghet handlar däremot om den 
subjektiva upplevelsen av hur det är att vistas på en plats. Faktorer som kan påverka detta är 
exempelvis dålig belysning, stökig och skräpig miljö, stora trafikmängder, buller, nya och 
främmande inslag eller människor som bryter mot sociala normer och beter sig annorlunda. 

3.3.4 Vistelseytor och aktiviteter i den offentliga miljön 
Offentliga miljöer är nästan alla platser utomhus (trottoarer, torg, parker och grönytor) men det 
kan även vara passager i inomhusgallerior. Barn och ungdomar använder offentliga platser 
annorlunda och i större utsträckning än vuxna då de är viktiga för att umgås utan att det kostar 
något eller att man behöver begränsa sin vistelse till öppettider eller åldersgränser.  

Det är viktigt att bostadsområden och skol- samt förskolemiljöer erbjuder tillgång till lekvänliga 
utemiljöer, bland annat grönytor. Studier visar att lek, förutom att ge barn glädje, även minskar 
barnens stress samt stärker motivationen att lära sig nya saker. 6 Genom lek utforskar barn sin 
närmiljö och utvecklar sin lokalkännedom samt uppmuntrar till fysisk aktivitet. Forskning antyder 
att tillgång till grönytor minskar fetma, inte minst för barn. Detta kan bland annat förklaras av att 
kvarter med parker underlättar fysisk aktivitet, särskilt parker med ordnade lekutrymmen.7  

Förskolebarn som är ute en stor del av dagen samt har tillgång till gårdar med inslag av natur 
har i studier även visat sig ha bättre motorik och koncentrationsförmåga samt lägre sjukfrånvaro 
än barn som har tillgång till förskolegårdar med enbart byggda inslag. Därutöver tenderar leken 
på stora gårdar med variation och mycket natur vara mer harmonisk och mindre konfliktfylld än 
lek på naturfattiga gårdar. 8  
 
Bland ungdomar är utemiljöer som skapar möten och som kombinerar tillgänglighet och 
avskildhet populära. Dessa möten är en viktig del av den urbana läroprocessen, att lära sig att 
förhålla sig till och hantera främlingar samt för att kunna forma sin egen identitet och självbild. 
Forskaren Mats Lieberg menar att unga har ett behov av både interaktionsplatser där de kan 
synas och mötas samt reträttplatser där de kan dra sig undan vuxenvärlden. För unga kan det 
vara viktigt att får välja om man ska synas eller förbli anonym.  Reträttplatser är till exempel 
bakgårdar, trappuppgångar och parkeringshus medan knutpunkter för resor, köpcentrum och 
andra offentliga platser fungerar som interaktionsplatser. 9Vid planering kan det vara viktigt att 
skapa förutsättningar för dessa reträtt- och interaktionsplatser snarare än att utforma dem i 
detalj. 

                                                           
6 Statens folkhälsoinstitut, 2007. Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för 
regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. R 2007:3 
7 Konijnendijk et al. (2013) Benefit of Urban Parks – A systematic review. IFPRA 
8 Statens folkhälsoinstitut, 2007. Den byggda miljöns påverkan på fysisk aktivitet. En kunskapssammanställning för 
regeringsuppdraget ”Byggd miljö och fysisk aktivitet”. R 2007:3 
9 Lieberg M, 2007. Att lära av staden. Det offentliga rummet som plats för meningsskapande och identitetsutveckling. 
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4. Resultat och analys 
Utifrån genomförd platsobservation, intervju samt tidigare rapporter har området analyserats. 
Nedan följer en kortare beskrivning av vilka målpunkter, aktiviteter, stråk och barriärer som finns 
i dagsläget. Under intervjun och platsobservationen lades även fokus på frågeställningar som 
rör hur boende använder området och hur de upplever sin närmiljö. 

4.1 Målpunkter och aktiviteter i den offentliga miljön 
Flera platser och aktiviteter av betydelse för barn och unga har identifierats i studiens inledande 
kartläggning. Rissne omfattar Grönkullaskolans tre olika byggnader, där undervisning sker för 
barn i förskola upp till nionde klass. Förutom själva undervisningen erbjuder skolgården en 
naturlig samlingspunkt för lek och utomhusvistelse, både under och efter skoltid. Skolans 
funktioner, bland annat bibliotek, idrottsplats och slöjdlokaler, är utspridda i stadsdelen och 
vilket medför att barnen under skoltid rör sig mellan de olika skolbyggnaderna.  
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Figur 3 illustrerar målpunkter och områden för rekreation eller lek.  
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I Rissne finns flera lekplatser och områden som agerar målpunkter (se Figur 3) för lek och 
utomhusvistelse, bland annat parkytor och grönområden. Centrum utgör en naturlig mötesplats i 
både föräldrars och barns liv med flera målpunkter så som fritidsgård, tunnelbana, 
livsmedelsbutik, affärer, caféer och andra servicelokaler. Många av barnen boende i de olika 
delarna av stadsdelen passerar centrum till och från skolan vilket medför att torget, och inte 
minst ängen, blir en plats där barn och föräldrar träffas. Ängen utgör även skolgård för eleverna 
i Micklahuset (se Figur 3), med barn från förskoleåldern upp till och med tredje klass. Även 
andra förskolor i området använder ängen som återkommande utflyktsmål inom verksamheten. 
Utöver ängen används målpunkterna pulkabacken och idrottsplatsen intill grundskolan i väster 
flitigt av alla barn i området. Österut återfinns en lekpark med bland annat plaskdamm och 
lekmiljöer vilka används mycket av barn. Inom stadsdelen återfinns även mindre bostadsgårdar 
där både ungdomar vistas och barn leker.  

En viktig målpunkt för äldre barn och ungdomar är trappan utanför fritidshuset, vilken agerar 
som mötesplats under kvällstid, se Figur 4. Nyligen har ungdomar även börjat använda 
bostadsgårdar söder om centrum för att undvika konflikter med fastighetsägare intill centrum. 

 
Figur 4 Fotot visar trappen intill Skvadronhuset där många barn och unga samlas. 

4.2 Trafik, rörelsefrihet och barriärer 
Rissne är i dagsläget uppbyggd på principen om att trafik ska separeras. Få bilvägar löper 
genom området utan ansluter istället till bebyggelsen utifrån. Detta innebär att de centrala 
delarna lämnas öppna för gång- och cykeltrafik. För barn och unga medför planeringen av 
stadsdelen att de möter få barriärer när de ska ta sig runt inom området.  

Bil- och busstrafiken hänvisas främst till Artillerivägen och Kavallerivägen, där skyltad hastighet 
är 30 km/h. Mycket liten barriäreffekt upplevs från lokalgatorna innanför Rissneleden och vid 
anslutande gång- och cykelvägar återfinns tydligt markerade övergångsställen som i dagsläget 
fungerar bra. Rissneleden uppges vara mer trafikerad än lokalgatorna innanför. Rissneleden 
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uppges inte utgöra någon omedelbar barriär för barn och unga, men uppges sakna tillräckliga 
korsningspunkter, framförallt i norra delen av området där den ansluter till Artillerivägen.  
 

 
 
Figur 5 visar områdets huvudskaliga stråk och barriärer i nuläget. I blått visas föresalgen 
spårsträckning. Barn och ungas rörelser är i hög utsträckning präglad av skolvägar, samt rörelser 
till populära fritidsmålpunkter som större lekparker, idrottsplatser och fritidsgårdarna. Många av 
dessa rörelser sker via centrum eftersom det är gång- och cykelvänligt.  
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Många av skolbarnen uppges i viss utsträckning röra sig självständigt och fritt mellan skolan 
och hemmet redan från första klass, och de allra flesta barn går skolvägen självständigt i tredje 
klass. De tre stråk som pekas ut som de mest använda av barnen är de asfalterade 
gångvägarna över ängen i Rissne centrum, samt gång- och cykelvägen som knyter samman 
området i öst-västlig riktning, se Figur 5. 

Trafiksituationen i allmänhet anges som god, med låga hastigheter på vägarna och få barriärer 
för barn och unga. De vägar som upplevs ge viss barriärverkan är främst Artillerivägen, 
Kavallerivägen samt Rissneleden. 

Rissne centrum omges av bostadsbebyggelse och flöden mellan de olika kvarteren sker i stor 
utsträckning över torget och ängen. Centrum utgör ett viktigt nav för gång- och cykeltrafiken i 
området och utgör bland annat en del av skolvägen för många barn och en social mötesplats för 
både barn och ungdomar.  

4.3 Socialt liv och trivsel 
I resultaten från intervjun och platsobservationen framträder bilden av Rissne centrum som 
områdets sociala mötespunkt: En plats för både rörelser och rekreation. Centrum har med sina 
viktiga vardagsfunktioner både en stor roll i barnens och de vuxnas liv. Här återfinns 
livsmedelsbutiker, kiosker och restauranger, vilka barnen själva eller i föräldrars sällskap 
besöker. Ofta uppstår spontana möten och barnen tillåts leka och umgås i centrum medan 
föräldrar utför vardagssysslor som inköp av matvaror. Platsen är lättillgängligt med goda 
kommunikationer i form av gång- och cykelvägar, lite fordonstrafik och knutpunkt för 
kollektivtrafiken, vilket skapar mycket rörelser både genom centrum och till dess målpunkter, se 
Figur 6. Det är också en plats för barn i alla åldrar, där äldre barn och ungdomar ofta ses under 
kvällstid, och den nya fritidsgården för ungdomar 13 år och uppåt adderar yterliggare värde till 
platsen.  
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Figur 6 ovan visar hur Rissne används idag. Barn och unga rör sig relativt självständigt och 
obehindrat i stadsdelen på grund av trafikseparering. Stora flöden går via centrum, där ängen och 
torget utgör viktiga målpunkter. Grundläggande för barn och ungas rörelser i stadsdelen är också 
att skolor och bostäder är jämt utspridda i de olika bostadsområdena, och att centrum utgör en 
viktig mötesplats. Den grå vägen (Trossvägen) intill centrum trafikeras i nuläget enbart av bussar. 

5. Identifierade konfliktpunkter med konsekvenser för barn och 
unga 

5.1 Tvärbanan i gatumiljö – Kavallerivägen och Artillerivägen 
Konfliktpunkter utmed tvärbanans spårdragning i gatumiljö rör främst övergångsställen och 
passager över gata och spårområde, samt vid korsningar där alla trafikslag ska samsas. Dessa 
punkter kräver tydlig utformning. Eventuellt kan barriäreffekten öka av att tvärbanan löper i 
gatumiljön. Barriäreffektens verkan är dock beroende av utformningen.  Utformning med förhöjd 
kantsten, kan till skillnad från ett staket, kan minska barriäreffekterna i gatumiljö. För att hantera 
barriäreffekter kan behovsanalyser utmed sträckningen tas fram, vilka kompletteras med 
riktlinjer gällande passagers utformning samt önskvärt avstånd mellan dessa. 

5.2 Rissne centrum 
Liksom beskrivits tidigare är Rissne en stadsdel som är planerad med utgångspunkten att 
trafiken ska vara separerad från övrig bebyggelse. Detta innebär att stora delar av området kan 
besökas utan att trafikerade gator behöver korsas vilket innebär att rörelsefriheten för barn idag 
är stor. Konfliktpunkter som redovisas nedan bygger i hög grad på denna slutsats.  
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5.2.1 Tvärbanans lokalisering 
En övergripande och återkommande fråga är lokalisering av spåren genom centrum. Centrum 
är en plats som nästintill helt saknar motordriven fordonstrafik vilket innebär att tvärbanan 
adderar funktioner och värden till centrum som det saknar idag. För barn och unga riskerar 
detta dock bli ett hinder i deras vardagsmiljö då spår och hållplats kan bryta stråk samt skapa 
en ny situation som riskerar dela upp helheten som idag består av både torg och äng. Att 
separera de två kan förta förutsättningarna för spontana möten och upplevelsen av att centrum 
är Rissnes levande kärna. Speciellt påverkade riskerar barnen att bli eftersom de upplever 
barriärer starkare än vuxna och har svårare att läsa av komplexa trafiksituationer samt har ett 
större behov av offentliga miljöer för lek och utveckling.  Projektet bör studera möjligheten till en 
alternativ dragning förbi Rissne centrum, där påverkan på barns rörelsefrihet och aktivitetsytor 
minimieras. 

5.2.2 Tvärbanans utformning 
Beroende på hur anläggningen utformas kan lokaliseringens effekter i viss mån mildras, dock 
kvarstår konfliktpunkter.  

Ängen som ligger precis intill planerat spårområde används regelbundet av barn och unga. Det 
är exempelvis en regelbunden målpunkt för förskolorna i området men även för barn efter 
skoltid. Att lek förekommer i anslutning till spårmiljö skapar trafiksäkerhetsmässiga risker 
eftersom barn kan ha svårt att läsa av och dela sin uppmärksamhet samt bedöma risker. Detta 
föranleder ett behov av att tvärbanan utformas på ett sådant sätt att barnen inte riskerar att 
hamna i spårområdet. Tvärbanan kan exempelvis förses med fysiskt hinder eller annat skydd 
som begränsar åtkomst till spårområdet. Om inget fysiskt hinder sätts upp så kan det innebära 
trafiksäkerhetsrisker för barn som vistas på ängen och torget.. 

Att tvärbanan omgärdas med fysiska hinder kan dock innebära att upplevelsen av banan som 
en barriär ökar. Rissne centrum omges av bostadsbebyggelse och flöden mellan de olika 
kvarteren sker i stor utsträckning över torget och ängen. En barriär kan därför innebära stora 
konsekvenser för barns rörelsefrihet. Med detta som bakgrund är det viktigt med en säker 
utformning av anläggningen som blir en del av stadsbilden och förses med väl genomtänkta 
passager.  

5.2.3 Tvärbanans passager 
I nuläget finns flera väl använda stråk som länkar samma torg och äng inom Rissne centrum. 
Passager över tvärbanan bör planeras så att de är anpassade till existerande och väl använda 
stråk. Passagerna sker i markplan vilket innebär att de måste utformas så att det är tydligt var 
passagen är samt när det är säkert att korsa spåret. Det är även viktigt att säkerställa att barn 
inte kan ta sig in i spårområdet vid korsningspunkterna. 

Liksom beskrivits i PM Risk och säkerhet (Brandskyddsbolaget, 2015) är det av vikt att 
passagerna placeras rätt för att minimera att spåren utgör en barriär och ger upphov till 
spårspring. Vad det gäller barns trygghet är det av vikt att skapa passager som gör att barnen 
kan känna sig säkra på att det är riskfritt att befinna sig intill samt passera spåren. Ovanstående 
kan exempelvis ske genom tydlig fysisk utformning samt ljud- eller ljusregleringar. 

Med utgångspunkten att barnens rörelsefrihet inom stadsdelen, under och efter skoltid samt 
med och utan vuxnas sällskap, inte ska försämras så innebär passagerna i sig en utmaning ur 
ett barnperspektiv. Inte minst med tanke på att barn i lägre åldrar ska kunna läsa av och 
passera spåret utan vuxnas sällskap.  

5.2.4 Hållplatsens placering 
Tvärbanans hållplats planeras ligga i anslutning till Skvadronhuset och dess trappa ned mot 
ängen. Detta är en konfliktpunkt då trappan pekats ut som en viktig mötesplats för ungdomar i 
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området. Trappans funktion bör tas i beaktande när den offentliga miljön intill Rissne torg 
utformas och gestaltas. Kompensationsåtgärder under genomförandetiden skulle kunna vara 
aktuellt i samråd med Sundbybergs stad. 

5.3 Samlad bedömning 
Analysen visar att tvärbanans sträckning genom Rissne centrum (äng och torg), ett område 
som idag är en naturlig plats för lek och uppehälle, innebär konflikter som relaterar till barns 
säkerhet och rörelsefrihet. Detta bör beaktas i fortsatt planering av tvärbanans dragning. 
Eventuellt bör projektet studera möjligheten till en alternativ dragning förbi Rissne centrum, i 
syfte att minska påverkan på barnens rörelsefrihet och säkerhet. I det fall lokaliseringen inte kan 
förändras, krävs en genomtänkt utformning som möjliggör en säker miljö för barn som vistas i 
anslutning till spåren. Problematiken som har beskrivits i detta kapitel kan innebära att föräldrar 
känner oro för barnens säkerhet och begränsar deras rörelsefrihet.   
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Figur 7 visar övergripande konflikter och konfliktområden som återfinns beskrivna i avsnitt 5. 
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6. Fortsatt arbete 
Barnperspektivet kommer även fortsättningsvis att vara en aspekt som tas i beaktande vid 
planering av tvärbanan. Under hösten 2015 fördjupas arbetet med planering och utformning av 
tvärbanan vilket innebär att projektet aktivt kommer att stödjas av experter för barnperspektivet. 
Denna PM är ett underlag i det fortsatta arbetet att identifiera i detalj konkreta åtgärder som 
innebär att påverkan på barn och unga minimeras både under projektering, bygg- och 
driftskede. Parallellt hanteras frågorna under löpande samråd med experter inom 
trafikförvaltningen samt berörda kommuner. Det fortsatta arbetet är en viktig del för att nå 
Tvärbanan Kistagrenens projektmål som bland annat omfattar planering som minskar 
barriäreffekter samt att göra anläggningen trygg och säker genom medveten utformning.  

För att få en heltäckande bild av hur Rissne centrum med omnejd används av barn kan det bli 
aktuellt att genomföra fokusgruppintervjuer med barn och ungdomar i området samt intervjuer 
med pedagoger i kringliggande förskolor. Det kan även bli aktuellt med en övergripande 
barnkonsekvensanalys av tvärbanans påverkan på barn och deras rörelsefrihet. Inom fortsatt 
arbete bör även exempel från andra projekt och städer studeras för att på så vis hitta beprövade 
lösningar från liknande miljöer.  
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8. Bilagor 

8.1 Frågebatteri 
Frågebatteri – Grönkullaskolans föräldraförening 

Tvärbanan Kistagrenen är en planerad utbyggnad av tvärbanan. Den är tänkt att starta efter 
hållplatsen Norra Ulvsunda i Bromma och sträcka sig till Helenelund pendeltågstation i 
Sollentuna. Den kommer att gå via Rissne Torg, ett område vilket vi förstått av ert yttrande 
används av många barn och unga, och utgör samtidigt ett område med flera skolor, förskolor 
och målpunkter för barn och unga. Trafikförvaltningen (Stockholms läns landsting) har 
uppmärksammat era synpunkter och har därför gett oss på Tyréns i uppdrag att utreda hur barn 

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/barn-och-unga-i-trafiken/barn-och-narsamhalle/Fakta-om-barn-och-trafik/Barns-rorelsefrihet-/
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/barn-och-unga-i-trafiken/barn-och-narsamhalle/Fakta-om-barn-och-trafik/Barns-rorelsefrihet-/
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kan komma att påverkas av den nya anläggningen samt identifiera åtgärder för att minska 
konsekvenser ur ett barnperspektiv. Vår ambition är att skapa ett bra kunskapsunderlag och 
identifiera aspekter som kan ha betydelse för hur barn påverkas av projektet, detta i samarbete 
med er.  

Detta frågebatteri är ett verktyg för att hjälpa till att nyansera och synliggöra barnens behov i 
planeringen av Tvärbanan Kistagrenen. Svaren på frågorna kommer att sammanställas och 
utgöra en första analys av vilka konfliktpunkter som tvärbanans passage genom Rissne ger 
upphov till. Under hösten genomförs en utökad barnkonsekvensanalys vilken kommer att utgöra 
ett hjälpmedel för projektet när Tvärbanan Kistagrenens lösningar ska projekteras. 

Dialogen med Grönkulleskolans föräldraförening syftar bland annat till att undersöka:  

• Barnens rörelsemönster till och från förskola, skola (dag och kvällstid, olika årstider)  

• Barnens olika målpunkter och fritidsintressen  

• Vilka platser som är av vikt för barnen  

• Barnens trygghet i området, dag och kvällstid, olika årstider 

• Barnens önskemål och förväntningar på området 

• Barnens behov 

• Föräldrars och närboendes syn på barnens nyttjande av närområdet samt deras 
relation till Tvärbanan Kistagrenen 

Frågeställningar 

1. Hur upplever du att barn använder Rissne Torg idag?  

a. Vad gör man? 

b. Vilka tider på dygnet är barn och unga där? 

c. Hur tar sig barnen till och från torget?  

 

2. Hur tror du att barnen kommer att påverkas av den planerade tvärbanan? 

a. Finns det några frågor eller aspekter du anser viktiga att lyfta?  

b. Finns det några frågor eller aspekter som du tror att barnen anser viktiga att 
lyfta? 

c. Vilka positiva konskevenser ser du att projektet för med sig? 

d. Vilka negativa konsekvenser ser du att projektet för med sig? 

 

3. Vilken väg tar barnen till och från skolan?  

a. Hur tar sig barnen till och från skolan (bil, cykel, går, buss)? 

b. Med vem/vilka (kompisar, syskon föräldrar)? 

c. Upplever du att det idag finns platser längs med skolvägen (i närheten av 
den tilltänkta spårsträckningen) där barn och unga utsätts för några 
trafiksäkerhetsrisker eller som anses problematiska eller svåra för barnen 
att hantera? 

d. Finns det delar av skolvägen som du, eller barnen upplever som bra, säkert 
och tryggt utformade? Varför? 

e. Förändras barnens färdsätt eller väg till skolan under året/dygnet (varför?) 
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f. Vilka tider använder barnen skolvägarna?  

g. Hur mycket rör sig barnen utomhus under lektionstid? Målpunkter? 

 

4. Vad gör barnen på fritiden?  

a. Finns det platser utomhus där barnen ofta spenderar sin fritid?(Varför? 
Var?) 

b. Hur tar sig barnen dit (bil, cykel, går, buss)? 

c. Med vem/vilka (kompisar, syskon, föräldrar)? 

 

5. Finns det andra målpunkter/platser som barnen brukar besöka i närområdet?  

a. Vilka, och varför? (t.ex. hållplatser för kollektivtrafiken, caféer m.m.) 

b. Hur tar sig barnen dit (bil, cykel, går, buss)? 

c. Med vem/vilka (kompisar, syskon, föräldrar) 

d. Finns det platser där barnen känner sig trygga/otrygga i närområdet? 

e. På vilket sätt kan barnens möjlighet att nå målpunkter förbättras/försämras 
av Tvärbanan Kistagrenen? 

f. Finns det stråk eller gång- och cykelvägar som barnen använder i stor 
utsträckning? 

 

6. Hur bör en hållplats utformas så att den upplevs tydlig och trygg? 

 

7. Finns det flera aspekter eller frågor som ni anser är av betydelse för barnens 
möjlighet till säkra skolvägar, rörelsefrihet och tillgänglighet i området?  

 

8. Har du några förslag på åtgärder som bör beaktas vid planering av Tvärbanan 
Kistagrenen? 

a. Hur kan spåren märkas ut så att de syns och är tydliga men inte påverkar 
miljön för mycket? 

b. Hur kan passager utformas så att de är tydliga och upplevs trygga? 


	Sammanfattning
	Innehållsförteckning
	1. Inledning
	1.1 Tvärbanan Kistagrenen
	1.2 Barn i planeringsprocessen
	1.3 Syfte
	1.4 Mål
	1.5 Avgränsningar

	2. Metod
	2
	2.1 Intervju med Grönkullaskolans Föräldraförening
	2.2 Platsobservation

	3. Förutsättningar
	3
	3.1 Beskrivning av Tvärbanans sträckning genom Rissne
	3.2 Tidigare utredningar rörande barns förutsättningar kring spårtrafik
	3.2.1 PM Konfliktpunkter mellan Tvärbanan och övrig infrastruktur
	3.2.2 PM Risk och säkerhet
	3.2.3 Barnperspektiv i planering och projektering av spårväg

	3.3 Barns specifika förutsättningar
	3.3.1 Trafik
	3.3.2 Rörelsefrihet och barriärer
	3.3.3 Trygghet
	3.3.4 Vistelseytor och aktiviteter i den offentliga miljön


	4. Resultat och analys
	4
	4.1 Målpunkter och aktiviteter i den offentliga miljön
	4.2 Trafik, rörelsefrihet och barriärer
	4.3 Socialt liv och trivsel

	5. Identifierade konfliktpunkter med konsekvenser för barn och unga
	5
	5.1 Tvärbanan i gatumiljö – Kavallerivägen och Artillerivägen
	5.2 Rissne centrum
	5.2.1 Tvärbanans lokalisering
	5.2.2 Tvärbanans utformning
	5.2.3 Tvärbanans passager
	5.2.4 Hållplatsens placering

	5.3 Samlad bedömning

	6. Fortsatt arbete
	7. Referenser
	8. Bilagor
	6
	7
	8
	8.1 Frågebatteri


