
Fö rbä tträd träfikmiljö   
Kvärnbergets rädhusömrä de 

Bakgrund 
Trafiksituationen i Kvarnbergets radhusområde har försämrats markant de senaste åren. Under en 

rad år har flera faktorer samverkat och höjt kraven på trafikmiljön, samtidigt som belastningen i form 

av ökad trafik ökat. 

 Fler barn  

Radhusområdet har genomgått en generationsväxling vilket medfört att fler barn bor och rör 

sig i området. 

Lekplatsen i området har renoverats och lockar idag till sig fler barn än tidigare. 

Trafikåtgärder runt Österskärsskolan har också medfört att fler väljer att släppa av sina barn 

på gatan i radhusområdet. 

 Fler boende  

Bostadsområdet bortanför radhusområdet, som använder Riddarvägen som tillfartsväg, har 

förtätats. Befintliga hus har renoverats, byggts till och flera helt nya hus har byggts. 

 Fler bilar  

Även i området bortanför Kvarnbergets radhusområde, har det skett en generationsväxling. 

Det har lett till fler barnskjutsar och fler pendlande familjer som i större utsträckning än den 

äldre generationen har flera bilar. 

Allt sammantaget har det blivit mer trafik genom radhusområdet samtidigt som de mest sårbara 

trafikanterna i området, barnen, blivit fler. Detta är anledningen till att det måste ske förändringar i 

trafikmiljön på Riddarvägen genom Kvarnbergets radhusområde. 

Nuläge 
De förslag till förbättringar av trafikmiljön i området som vi i Kvarnbergets villaförening lägger fram 

har fokus på att jämna ut skillnaderna som råder i radhusområdets gatumiljö, jämfört med andra 

gator i samma område.  

Det finns ingen logik i att en gata genom ett barntätt område med bostadshus på ena sidan gatan, 

parkeringsplatser på den andra och mängder av utfarter med skymd sikt, ska ha smalare trottoarer 

och bredare vägbana än andra mer trafikerade vägar i samma område.  

Idag tillhör Riddarvägen genom Kvarnbergets radhusområde, de bredaste i hela Österskär med sina 

sex meter. Samtidigt är trottoarerna bara drygt en meter breda. Knappt möjligt för två barnvagnar 

att mötas på och än mindre möjligt för vingliga barn att cykla på. Den breda vägen lockar till hög 

hastighet samtidigt som den erbjuder dåliga möjligheter för gående som istället tvingas ut i 

vägbanan. Detta är en obalans som vi vill rätta till. 



Åtgärdsförslag 

 

1. Bredda trottoaren längs östra sidan av Riddarvägen och inrätta en 

cykelbana parallellt med den befintliga gångbanan. 
Detta skulle ge större möjligheter för de gående och cyklande att ta sig fram genom området utan att 

behöva beträda vägbanan. Samtidigt ökar det marginalerna mot de skymda utfarterna. Den smalare 

vägbanan skulle inte heller riskera att locka till fortkörning på samma sätt som dagens breda väg gör. 

Posten, sophämtning eller snöröjning skulle inte påverkas och inte heller riskerar man spårbildning i 

vägbanan som vid farthinder.  

Trottoaren ska breddas så vägbanan blir 4,4 m bred. Det motsvarar bredden på Riddarvägen innan 

radhusområdet samtidigt som det är lite bredare än Generalsvägen som har ännu mer trafik. 

Fungerar det där borde det även fungera genom Kvarnbergets radhusområde.  

I en första fas skulle cykelbanan avgränsas med en målad heldragen linje och enstaka betonggrisar 

med cykelbaneskyltar, placerade på linjen. I takt med att vägföreningens ekonomi tillåter skulle den 

bredare trottoaren och cykelbanan inrättas på samma sätt med asfalt och kantsten, som gjorts runt 

skolan på Generalsvägen och Tunavägen. 

 

2. Inrätta ett övergångsställe vid skaftgatan mot lekplatsen.  
Med den enda vettigt framkomliga gång- och cykelvägen belägen på östra sidan av Riddarvägen 

behöver en skyddad passage skapas till andra sidan. Idag passerar barnen gatan var som helst för att 

komma till kamrater på andra sidan området, eller till lekplatsen. Ett riktigt övergångsställe skapar 

bättre förutsättningar för både barn och biltrafikanter. Det skulle också fungera hämmande på de 

som ändå kör för fort trots den smalare vägen. 

Sammanfattning 
Med enkla kostnadseffektiva åtgärder som beskrivits ovan, skulle trafikmiljön för de boende i 

Kvarnbergets radhusområde kunna förbättras markant, samtidigt som framkomligheten och 

vägbredden skulle vara på samma nivå som i andra delar av Österskär.  

Att en väg blir bredare och mer framkomlig för biltrafik när den passerar genom ett tätbebyggt 

bostadsområde är något väldigt skevt. I normala fall är det tvärtom. Låt oss justera detta nu och se 

till att vi delar utrymmet rättvist mellan biltrafik och boende. 

  



Bild 1.  
Barnen i området är väl utspridda och rör sig både längs med Riddarvägen, och tvärs över den. Idag 

finns inga skyddade övergångsställen. 

  



Bild 2. 
Generationsväxling och förtätning i området bortanför Kvarnbergets radhusområde, har lett till mer 

trafik. Genom radhusområdet blir vägen mycket bredare och rakare vilket leder till höga farter.   



Bild 3. 
Riddarvägen genom radhusområdet är en av Österskärs bredaste gator. Påminner mer om en 

startbana än en lokalgata. På drygt 300 meter finns här 25 utfarter, två korsningar och tre 

parkeringsplatser. För att inte tala om alla boende. Alla dessa faror är inget som trafikmiljön skvallrar 

om.  



Bild 4.  
Trottoarerna mäter idag 120 cm (med häckar borträknade). Knappast tillräckligt för barn att cykla på.



Bild 5. 

Så här skulle miljön kunna bli bättre. Genom att göra vägen genom radhusområdet lika bred som 

andra gator i Österskär skulle det både finnas plats för bilar och för gående/cyklande. Ett riktigt 

övergångsställe underlättar för både barn och bilar att mötas. 



Bild 6.  
Övergångsstället mitt på sträckan kan också verka lugnande på den som trots den smalare vägen, 

inte kan låta bli att öka farten när vägen rätar ut sig.  



Bild 7. 
Gång- och cykelbanan skulle i sin enklaste form kunna avgränsas med en målad linje, och några 

betonggrisar med påbudsskyltar. På längre sikt skulle den ha kantsten och vara asfalterad precis som 

cykelbanan runt Österskärsskolan.  



Bild 8. 
Trafikmiljön genom Kvarnbergets radhusområde framstår verkligen som unik på Österskär. Ingen 

annanstans finns så breda och raka gator genom ett så tättbebyggt område med mängder av 

utfarter, parkeringar och boende. Nu är det dags att normalisera förhållandena, göra gatan mer lik 

andra gator på Österskär och ge fotgängare och cyklister en rimlig chans att ta sig fram utan att 

behöva trängas med bilarna.  


