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Svar på fråga angående trafiksäkerhet för 
skol- och förskolebarn 
 

Vid trafiknämndens sammanträde i juni 2022 inkom två frågor rörande barns skolväg till 
Kvibergsskolan, en från (S) (TN 2022-06-17: § 233) och en från (MP) och (V) (TN 2022-
06-17: § 229). I denna information besvaras frågan från (MP) och (V). 

Frågan som ställdes är hur trafikkontoret arbetar för att säkra trygga skolvägar för barn i 
staden när de behöver korsa en trafikerad väg, vid Kvibergskolan och andra skolor och 
förskolor?  

Alla barn ska känna sig trygga på sin väg till skolan och därför är vägen till skolan en 
prioriterad miljö för trafikförbättrande åtgärder. I anslutning till skolor eftersträvas en 
verklig hastighet som inte överstiger 30 km/h. För att säkerställa denna hastighet är 
gatans utformning avgörande. I Göteborg har vi sedan lång tid tillbaka arbetat med att 
dämpa fordonshastigheterna med fysiska åtgärder så som vägbulor eller avsmalningar av 
gatan då fysiska åtgärder har bättre effekt än att bara skylta en lägre hastighet. Är den 
reella hastigheten högre än 30 km/h så anlägger vi inga övergångsställen då risken för 
allvarlig skada eller dödsolycka ökar.  

På Kvibergsvägen vid Kvibergsskolan finns en passage där boende efterfrågar en säkrare 
och tryggare övergång till och från skolan. Kvibergsvägen är en utryckningsväg där 
räddningstjänsten bedömer att ytterligare hinder på vägen innebär att de inte når hela sitt 
utryckningsområde på de 10 minuter som de ska klara. Av den anledningen är det inte 
möjligt att hastighetssäkra passagen. Eftersom en låg hastighet inte kan säkerställas på 
platsen är de inte heller aktuellt att anlägga ett övergångsställe. Exemplet med 
Kvibergsvägen visar också på betydelsen av att planera för barns skolvägar när vi bygger 
nya områden.   
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