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Sammanfattning 
Värmdö kommun arbetar med detaljplaner för Gustavsbergs centrum och 
Kvarnbergsterrassen. Syftet är att möjliggöra ny bostadsbebyggelse, nya 
verksamhetslokaler och att skapa en stadspark och ett sammanhållet 
grönstråk som kopplar ihop centrum och hamnen. Under 
detaljplaneläggningen genomförs samråd med allmänheten vilket ger dem 
möjlighet att ta del av förslag och utredningar men även att ge uttryck för sin 
åsikt. Enligt FN:s barnkonvention ska beslut fattas utifrån barnets bästa och 
de har rätt att utrycka sin åsikt. En samrådsprocess kan dock vara svår att 
anpassa efter barn och deras förmåga att ta till sig information och analysera 
konsekvenser.  

Med det som bakgrund har en barnkonsekvensanalys tagits fram för 
Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen där barn och unga från 
förskola till gymnasiet kommit till tals genom intervjuer med 
förskolepedagoger som för yngre barns talan, fokusgruppintervjuer med barn 
och unga, samt en gå-tur med ungdomar i Gustavsberg. Uppdraget syftar 
dels till att föra fram upplevelser och åsikter rörande Gustavsberg generellt, 
samt mer specifikt att bedöma hur planförslagen påverkar barn och ungas 
livsmiljö. 

Barn och unga trivs på Värmdö och i Gustavsberg. De uppskattar närheten 
till grönska och vatten genom alla skogar och badplatser. Både yngre och 
äldre barn rör sig mycket runt omkring i Gustavsberg på olika utflykter och 
aktiviteter, både inom ramen för förskola eller skolans verksamhet såväl som 
på fritiden.  

Viktiga platser för en stor andel av de intervjuade är biblioteket, Ekvallen och 
Gustavsbergs centrum. Skateparken är också en plats som omnämns av 
många, i både positiv och negativ bemärkelse. Det är tydligt att centrum och 
angränsande platser såsom bussterminalen, skateparken och Ekvallen kan 
upplevas som otrygga platser, både sett ur ett trafiksäkerhetsperspektiv 
såväl avseende den upplevda tryggheten. Det handlar både om den fysiska 
miljön med platser som känns isolerade från varandra, bristande belysning 
och förekomsten av baksidor, mörka prång och vrår. Men det är även kopplat 

till människor, ungdomar och vuxna som vistas i och omkring centrum på 
eftermiddagar, kvällar och helger.  

För Kvarnbergsterrassen handlar de intervjuades åsikter mycket om 
kopplingen till centrum och bussterminalen. De båda gångvägarna med 
trappor som går ner till Bagarvägen/Gustavsbergs allé har länge varit i dåligt 
skick. Även parkering vid Kvarnbergsskolan anses vara problematisk med en 
ofta kaotisk situation vid tidpunkterna för hämtning och lämning.     

Det finns även en viss otrygghet bland barn och unga när det gäller trafiken 
genom Gustavsberg, framförallt när det gäller Gamla Skärgårdsvägen, 
Skärgårdsvägen och Gustavsbergs allé.  På flera ställen finns obevakade 
övergångsställen som av upplevs som obehagliga att passera. I många fall 
är det på grund av köbildning i trafiken som det blir problematiskt då 
fotgängare inte får företräde på övergångsställen. Många av de intervjuade 
upplever även att hastighetsbegränsningar inte efterföljs, varken av bilister 
eller bussar i linjetrafik.  

Detaljplanerna för Gustavsberg centrum och Kvarnbergsterassen, med ny 
trafiklösning, en stadspark och förändringar av centrum är positivt ur ett 
barnperspektiv. Både vad gäller trafiksäkerheten, såväl som den upplevda 
tryggheten och intrycket av och attityden till av Gustavsbergs kärna. Den nya 
stadsparken har stor potential att bli ett populärt ställe som nyttjas av barn 
och unga i olika åldrar och från olika delar av kommunen. Negativa 
konsekvenser är en eventuell flytt av biblioteket, samt en sannolikt lång och 
omfattande förändrings- och byggprocess. Barn och unga är generellt sett 
positiva till den pågående förändringen av Gustavsberg, men flera uppger 
samtidigt att de känner viss trötthet kring det pågående byggprojektet i 
hamnområdet.  

Det är avslutningsvis viktigt ur ett barnperspektiv att ta ett helhetsgrepp kring 
kopplingar och utformning av de platser och verksamheter som ligger i 
anslutning till centrum, såsom skateparken och Ekvallen. Platser  som idag 
är viktiga för  barn och unga, men som upplevs som otrygga och isolerade.   
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1. Inledning 
I Gustavsberg arbetar Värmdö kommun med 
att ta fram flera nya detaljplaner. Två av dessa 
avser Gustavsbergs centrum och det 
angränsande området Kvarnbergsterrassen.  
Syftet med detaljplanen för Gustavsbergs 
centrum är att möjliggöra ny 
bostadsbebyggelse, nya verksamhetslokaler 
och att skapa en stadspark och ett 
sammanhållet grönstråk som kopplar ihop 
centrum och hamnen.  För planområdet 
Kvarnbergterrassen planeras ny bebyggelse 
på Kvarnberget. Syftet är att möjliggöra ny 
bebyggelse samt att tydliggöra och öka 
kvalitén i det tillgängliga naturområdet.  

Samtidigt ska ett fungerande trafiksystem för 
hela centrala Gustavsberg tillskapas, där 
bland annat parkeringsplatser och en 
bussterminal ska integreras i närmiljön på ett 
naturligt sätt. En uttalad ambition med 
utformningen av centrala Gustavsberg är att 
väsentligt underlätta och förbättra 
förutsättningarna för fotgängare och cyklister. 
Kollektivtrafiken ska bli ett lockande och 
realistiskt alternativ till bilen. 

1.1 Barns rätt att påverka 
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 
barnets ska komma i främsta rummet i alla 
åtgärder som rör barn. I artikel 12 tydliggörs 
att barn har rätt att uttrycka sin mening i alla 
frågor som berör det. 

Regeringen har det yttersta ansvaret för att 
barns rättigheter respekteras och efterlevs i 
Sverige, men hela den statliga och 
kommunala förvaltningen har ett ansvar att se 
till att barnets rättigheter respekteras. 
Riksdagen har den 1 december 2010 godkänt 
en strategi för att stärka barnets rättigheter i 
Sverige (Strategi för att stärka barnets 
rättigheter, s2010/026). Strategin består av ett 
antal principer. Dessa uttrycker  
grundläggande  förutsättningar  för  att stärka 
barnets rättigheter i Sverige. Exempelvis 
följande:  

– Aktuell kunskap om barns 
levnadsvillkor ska ligga till grund för 
beslut och prioriteringar som rör barn. 

– Beslut och åtgärder som rör barn ska 
följas upp och utvärderas utifrån ett 
barnrättsperspektiv. 

1.2 Barn i planeringsprocessen 
Genom samråd ges 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 barnens perspektiv 
står i fokus. Barnperspektivet är den 
information som framkommer när vuxna 
uttrycker vad som är bra för barn och det som 
vuxna anser sig veta att barn tycker om. 
Barnens perspektiv framkommer när barn 
tillfrågas och själva får uttrycka på sina åsikter 
och tankar.  

Värmdö kommun arbetar kontinuerligt med 
medborgarinflytande på olika sätt. 2013 
genomfördes exempelvis Spelet om 
Gustavsberg där medborgare fick vara med 
och utforma det framtida centrumet och 
idrottsparken. Barn och unga i Gustavsberg 
har också på olika sätt engagerats och givits 
möjlighet att påverka hur Värmdö som 
kommun och Gustavsberg ska utvecklas. 
Kommunen har en ungdomssamordnare som 
på olika sätt driver frågor som är relevanta för 
de yngre medborgarna i kommunen.    

1.3 Uppdraget 
För att få särskild kunskap om barn och ungas 
behov och åsikter har Värmdö kommun 
beställt föreliggande barnkonsekvensanalys.  

Rapporten beskriver de intervjuades åsikter 
och beskrivningar av Gustavsberg i allmänhet, 
och planområdena Gustavsbergs centrum och 
Kvarnbergsterrassen i synnerhet. I övrigt 
belyser rapporten ett antal frågor och platser 
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som är av betydelse för barnen och som bör 
beaktas i den vidare planeringen.  

1.4 Avgränsning 
Föreliggande rapport har framställts under 
samrådskedet. Tyréns konsekvensbedömning 
utgår således från arbetsmaterial.  

2. Metod 

Barns deltagande i samhällsprocessen bidrar 
till att fördjupa demokratin, utjämnar 
maktförhållanden och kan på sikt leda till 
djupare samhällsförändring. Vilka metoder 
som passar bäst för att samla in kunskap om 
barns åsikter varierar från fall till fall. I mötet 
med barn är det viktigt att skapa förtroende 
och förståelse för det sammanhang som 
dialogen sker inom. Vid mötet med barn 
eftersträvar Tyréns att:  

- Barnet förstår syftet och målet med 
dialogen. 

- Barnet vet vem som beslutade om 
deras medverkan och varför. 

- Barnet har en meningsfull roll. 

- Barnet kan välja att vara med eller 
välja att stå utanför – efter att ha fått 
aktiviteten beskriven. 

De metoder som använts i uppdraget är 
fokusgruppintervjuer med barn och ungdomar 
(4 tillfällen), enskilda intervjuer med 
förskolepedagoger (2 tillfällen), gå-tur med en 
grupp ungdomar (1 tillfälle), samt på plats-
intervju (1 tillfälle).   

Tyréns har träffat total 32 personer, se tabell 
1. Förskolorna och skolornas geografiska 
placering presenteras i Karta 1.   

Fördelningen av flickor och pojkar var jämn, 
både totalt sett och för respektive fokusgrupp.  

Insamling av information gjordes mellan 2015-
10-06 och 2015-10-12. Kommunens 
ungdomssamordnare har ansvarat för att boka 
in deltagare till djupintervjuer, fokusgrupper 
samt gå-tur.  

Tyréns har även tagit del av och använt 
resultat från tidigare undersökningar och 
dialoger med barn och ungdomar i Värmdö, se 
kapitel 9.  

Det är viktigt att poängtera att resultatet på 
grund av metod och omfattning inte på något 
sätt kan sägas representera alla barn och 
ungdomar i Gustavsberg eller på Värmdö. 
Resultatet ska ses som en beskrivning av 
deltagarnas rörelsemönster, attityder och 
preferenser.  

 

 

 

 

 

 
Tabell 1. Fördelning av deltagare. 
 

Metod Verksamhet Årskurs Antal deltagare
Fokusgruppintervju Skolan LÄR Förskoleklass 5
Fokusgruppintervju Farstavikens skola, Ekedal 4 & 5 6
Fokusgruppintervju Farstavikens skola, Kvarnbergsskolan 6, 8 & 9 7
Fokusgruppintervju G2 Gustavsbergs Gymnasium 2 & 3 4
Djupintervju Åkerlyckans & Blomkulans Förskola - 1
Djupintervju Pysslingens Förskola - Östra Ekedal - 1
Gå-tur - 8, 9, 1, 2 & 3 (gymn.) 6
På-plats intervju Skaterinken 7 2

Totalt 32
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2.1 Genomförande av 
djupintervjuer och 
fokusgruppintervjuer 

Intervjuerna har genomförts i form av dialoger 
och med material i form av ett ortofoto (se 
Karta 1) över Gustavsberg som geografiskt 
omfattar de båda planområdena. För några av 
deltagarna (pedagoger och gymnasielever) 
har även en masterplan över den föreslagna 
trafiklösningen och nya stadsparken visats (se 
Karta 5). Under gå-turen användes ett 
underlag med foton på utvalda platser som 
besöktes under gå-turen, se bilaga 2. Som 
stöd under fokusgruppintervjuer och 
djupintervjuer användes även 
målgruppsanpassade frågeformulär, så 
kallade intervjuguider.  

Deltagarna i djup- och fokusgruppintervjuerna 
fick inledningsvis kort information om syftet 
med uppdraget och förklaring till varför deras 
insikter och åsikter är viktiga för den vidare 
planeringen och utvecklingen av Gustavsberg 
och Värmdö. Därefter fick eleverna och 
pedagogerna berätta om rörelsemönster både 
till och från skolan/förskola och på fritiden.  

Viktiga målpunkter och rörelsestråk ritades in 
på ett ortofoto. Diskussionen handlade 
därefter specifikt om de båda planområdena 
och de intervjuades åsikter om olika platser i 
dessa områden. De ombads även ge förslag 
på vad som specifikt kan förbättras i 
planområdena. 

Barn, ungdomar och pedagoger var 
genomgående mycket aktiva i diskussionerna 
och positiva till att bidra med information om 
deras aktiviteter och rörelsemönster, samt 
erfarenheter och uppfattningar om 
Gustavsberg. 

Alla barn som deltog i fokusgruppintervju fick 
ett intyg efter intervjun för att  understryka 
betydelsen av deras deltagande och som 
beskriver syftet med dialogen. Varje 
dialogtillfälle tog ca en timme.    

2.2 Genomförande av gå-tur 
Gå-turen genomfördes i form av en 
gemensam promenad tillsammans med en 
grupp bestående av sex ungdomar, med start 
utanför biblioteket och avslut vid Delsélius 
konditori. På vägen passerades åtta på 
förhand bestämda platser. Som underlag 
användes en karta där alla målpunkter var 
utmärkta samt ett formulär med ett foto på 
varje målpunkt där ungdomarna ombads att 
beskriva och anteckna sina tankar och idéer. 
Materialet samlades in i slutet av gå-turen och 
utgör underlag till analysen, se bilaga 2.  
Turen avslutades med en gemensam 
diskussion och fika på Delsélius, där några av 
de som varit med på gå-turen deltog.  
 

 

 

Bild 1. Anteckningar från gå-tur.  
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Karta 1. Karta med förskolor och skolor där barn, ungdomar och pedagoger intervjuats.  
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3. Barns specifika 
förutsättningar  

3.1 Trafik  och rörelsefrihet 
Barn kan ha svårigheter att sprida 
uppmärksamheten vilket gör att trafiksystem 
som är komplexa och oberäkneliga kan 
innebära svårigheter samt ett riskfyllt 
beteende (Trafikverket. 2011). Det är inte 
förrän vid 12-14 års ålder som barn utvecklat 
sin förmåga att tolka trafiksituationer.  De 
börjar dock röra sig ensamma i trafiken som 
fotgängare och cyklister mycket tidigare, om 
än inom ett begränsat område (SKL, 2005). 
Särskilt barn i åldrarna 11-12 år är särskilt 
utsatta då de har behov av att röra sig längre 
från bostaden men inte helt har utvecklat sin 
förmåga att uppfatta trafiksituationer. 
 
I en studie som har genomförts med ett 
nittiotal barn i olika åldrar visade det sig 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 (Björklid, 1992). De platser 
där barnen är som mest utsatta är vid 
plankorsningar, kring parkerade bilar, 
övergångsställen och nära busshållplatser. 
Många av de dödsolyckor som sker är så 

kallade utrusningsolyckor och sker då barnen 
korsar en väg.  
 
I Folkhälsoinstitutets rapport från år 2007 
hänvisas 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 
(Statens folkhälsoinstitut, 2007). 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 (Björklid, 1992).  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. 
 
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 genomfartsleder 
och gator med hög trafik påverkar även 
barnens rörelsefrihet eftersom de inte är fria 
att ta sig till platser på egen hand. Den fysiska 
utformningen och bostadsområdets karaktär 
är starkt bidragande orsaker till kollisioner och 
trafikolyckor som drabbar fotgängare och 
cyklister. Områden och gatumiljöer som tillåter 
hög trafikvolym och hög fart, exempelvis breda 

och raka gator utan träd, orsakar generellt sett 
fler olyckor som exempelvis drabbar barn 
(Statens folkhälsoinstitut, 2007). 
 
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.  

3.2 Buller 
Socialstyrelsen har slagit fast att buller 
påverkar vår hälsa och därmed även 
människors möjlighet till en god livskvalité. 
Den som utsätts för buller får sämre 
koncentrationsförmåga samt riskerar att 
drabbas av trötthet. Barn är mer känsliga mot 
buller än vuxna eftersom deras inlärning 
försämras av bullerstörningar. Särskilt utsatta 
är barn med hörselnedsättning, läs- och 
skrivsvårigheter, ADHD samt barn med annat 
modersmål än det som talas i klassrummet 
(Socialstyrelsen, 2013). 

För buller finns det riktvärden framtagna av 
riksdagen, Naturvårdsverket och 
Världshälsoorganisationen (WHO) som anger 
att buller utomhus vid bostäder, 
undervisningslokaler och lekplatser inte får 
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överstiga 55 dBA (Naturvårdsverket, 2015-11-
06).  

3.3  Offentliga miljöer  
Offentliga miljöer är nästan alla platser 
utomhus (trottoarer, torg, parker) 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.   

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 (Lieberg M, 
2007).  Vid planering kan det vara viktigt att 
skapa förutsättningar för dessa reträtt- och 

interaktionsplatser snarare än att utforma dem 
i detalj.    

I inomhusgallerior är förhållningsreglerna för 
hur platsen får användas striktare än på andra 
offentliga platser. Köpcentrets normer är inte 
anpassade till barn och miljöerna tillåter oftast 
inte lek. Faktorer som gör offentliga platser 
anpassande och intressanta för barn är 
exempelvis nivåskillnader (plattformar, broar, 
sittplatser, trappor), utrymme att springa och 
leka, plats för underhållning och spännande 
objekt (statyer, fontäner), eller andra barn. 
Offentliga miljöer behöver inte vara utrustade 
med leksaker som särskilt riktar sig till barn – 
även den offentliga konsten kan inbjuda till lek. 
Dessutom innebär konsten en chans för 
barnen att fysiskt och aktivt interagera med 
stadens kännetecken och identitet eftersom 
konsten ofta berättar en historia som anknyter 
till staden (Freeman, Claire et al., 2011).                                                        

3.4 Grönytor 
Generellt sett innebär natur och grönytor en 
vinst för människors hälsa då den minskar 
stress, uppmuntrar fysisk aktivitet och minskar 
hälsorelaterade ojämlikheter. Det finns 
forskning som antyder att grönytor minskar 
fetma, inte minst för barn. Detta kan bland 
annat förklaras av att kvarter med parker 
underlättar fysisk aktivitet bland barn, särskilt 
parker med ordnade lekutrymmen. I övrigt har 
grönytor visat sig ha positiv effekt på barn med 

ADHD, då deras koncentrationsförmåga ökar 
(Konijnendijk et al. 2013).  

I Plan- och bygglagens åttonde kapitel 
understryks att det vid bebyggelse är viktigt att 
det finns tillräckligt stor friyta som är lämplig 
för lek och utevistelse på tomten eller i 
närheten av denna. Om det inte finns 
tillräckligt med yta för både friyta och parkering 
så ska friyta prioriteras (PBL 8:9 st 2 (SFS  
2010:900).   

Utemiljöernas utformning och kvaliteter är 
även de viktiga för barnens välmående. 
Förskolebarn som är ute en stor del av dagen 
samt har tillgång till gårdar med inslag av 
natur har i studier 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 (Statens folkhälsoinstitut, R 
2007:3).  
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4. Rörelsemönster och 
aktiviteter 

Värmdö är en stor kommun geografiskt sett 
och många barn rör sig över stora delar av 
kommunen till fots, med buss, cykel, bil eller 
moped. Det gäller till och från förskola/skola/ 
gymnasium eller till och från olika 
fritidsaktiviteter.    

Några av barnen har föräldrar som är skilda 
och barnen har därför två bostadsadresser 
som de tar sig till och från.  

De aktiviteter, platser och stråk som barnen 
uppgivit vara en viktig del av deras vardag 
presenteras i Karta 2. 

För att tydliggöra resultaten för de olika 
åldersgrupperna sker resultatredovisningen 
delvis uppdelat på de olika målgrupperna som 
deltagit i uppdraget. Resultaten från gå- turen 
har vävts in i texten. 

4.1 Förskolebarn 
Intervjuer med förskolepedagoger visar att 
förskolebarnen rör sig mycket i och omkring 
centrala Gustavsberg och även utanför 
kommungränsen, ofta flera gånger i veckan 
tillsammans med förskolan. Det finns flera 
olika ställen som de gärna besöker 
tillsammans med barnen. Både förskolan 
Östra Ekedal och Blomkulan använder ofta 
den närliggande Ekedalskogen för olika 

utflykter med barnen. De har flera ställen i 
skogen som de återvänder till frekvent, där de 
leker och de har ofta med sig medhavd lunch. 
På några av ställena finns möjlighet att grilla. 
Förskolan Åkerlyckan väljer gärna att gå med 
barnen till Kråkberget eller till olika ställen vid 
Ösby träsk. Med de äldsta barnen kan de gå 
runt hela sjön.   

Förskolorna både promenerar och åker buss 
med barnen till olika utflyktsmål. Bussen är 
givetvis ett alternativ när det gäller längre 
resor, men används ibland även vid kortare 
resor lokalt. Framförallt är det förskolan Östra 
Ekedal som tar bussen till och från 
Gustavsbergs centrum. För de mindre barnen 
är det relativt långt att gå från förskolan till 
centrum och vintertid kan barnen ha mycket 
packning, såsom skridskor. En annan 
bidragande orsak är att gång- och cykelvägen 
längs med Gamla Skärgårdsvägen enligt 
pedagogerna upplevs som bitvis smal, och att 
det är otryggt att gå med en barngrupp på den 
smala trottoaren. Vägen måste även korsas 
för att komma över på den sidan som är 
bredast.  En önskan från pedagogen är en 
gång- och cykelväg längs med bilvägen från 
Gustavsbergs centrum ända fram till Gezelius 
väg.  

När förskolorna tar sig till Gustavsbergs 
centrum går de gärna till Ekvallen och leker 
under de varmare årstiderna eller åker 
skridskor på vintern. 

Förskolorna går även till lekparken på 
Värmdögatan intill Gustavsbergs kyrka. Där är 
det ofta barngrupper från flera andra förskolor 
uppger pedagogerna. Parken upplevs som 
relativt liten men populär. Intill lekställningarna 
finns det buskar som barnen gärna leker i. Ur 
pedagogernas perspektiv är detta dock ett 
problem då de inte har överblick över de barn 
som går igenom buskaget och kommer ut  på 
andra sidan där det också finns en slänt ner 
mot Blekängsvägen som inte har något staket. 
Det finns även en lekplats i närheten av 
vattentornet som förskolan Östra Ekedal 
besöker ibland.  

4.2 Skolbarn, åk F 
De yngre barnen, som går i förskoleklass, tar 
sig främst till och från skolan med bil i sällskap 
med sina föräldrar.   

På skoltid rör sig de yngre barnen inte så 
mycket utanför skolgården. Ibland har de idrott 
i skogen precis utanför skolan eller går till 
badhuset.  

Efter skolan säger barnen att de ofta leker 
hemma eller hos någon kompis. Flera leker 
utomhus på gatan eller i något närliggande 
skogsområde eller cyklar i sitt bostadsområde, 
men bara där. På fritiden går flera av barnen 
på olika aktiviteter såsom dans, judo eller 
fotboll. Deras föräldrar hämtar och lämnar 
med bil. Barnen själva har (ännu) inte riktigt 
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koll på var någonstans som aktiviteterna ligger 
rent geografiskt.  

Flera av barnen säger att de sommartid spelar 
fotboll på Ekvallens utomhusplan och på 
vintern åker de skridskor där. Någon säger att 
de tycker att det är roligt att titta på när andra 
tränar på utomhusrinken med tak. Badhuset är 
också ett populärt ställe dit flera av barnen 
brukar gå med sina familjer.  

Vad gäller besök i centrum så uppger flera 
barn att de brukar fika på Delsélius med 
familjen och många säger att de gillar cafét.   

Bland de yngre barnen säger flera att de är 
rädda för mörkret och det är uppenbart att 
dålig belysning begränsar deras rörelsefrihet 
generellt sett. Under de mörkare delarna av 
året spenderar de mindre tid utomhus på 
eftermiddagar och kvällar än under sommartid.   

4.3 Skolbarn, åk 4-5 
Barnen i årskurs 4 och 5 tar sig i större 
utsträckning själva till och från skolan, men 
färdsätten varierar. De som bor nära går eller 
cyklar. Några får skjuts med bil, ibland hela 
eller delar av vägen. Flera av barnen uppger 
att de åker buss ensamma både till och från 
skolan. Även om flera promenerar så är det 
många av barnen med gång- eller 
cykelavstånd som åker buss. Enligt dem själva 
så är det för att de är lata. Någon upplever att 
cykelbana saknas på större del av sträckan 

mellan hem och skola och väljer därför sällan 
att cykla, även om viljan finns.  

På skoltid är barnen ofta i en skog nära 
skolan. På idrotten är de vid Ekedalsspåret 
och ängen intill. En gång i veckan har barnen i 
åk 5 språkundervisning på Kvarnbergsskolan. 
Då börjar de skoldagen där men går sedan 
tillsammans till Ekedalskolan för att fortsätta 
med dagens lektioner. I övrigt håller de till i 
och omkring skolområdet under dagtid.  

Efter skoltid finns en fritidsklubb för de äldre 
mellanstadiebarnen, men barnen uppger att få 
väljer att stanna där efter att skolan är slut. 
Istället går barnen hem till sig själva eller till 
någon kompis. Ibland går barnen  till centrum 
efter skolan för att köpa kakor, glass eller 
godis. Djuraffären är ett populärt ställe att 
besöka där barnen gärna tittar på djuren.  

Många av barnen har fritidsaktiviteter som 
börjar relativt tidigt på eftermiddagen, ibland 
direkt efter skolan. De går på teater, dans, 
ritkurs, handboll, ridning, spelar instrument, 
scouter, keramik, friidrott, styrketräning eller 
löpning. Några av aktiviteterna är i kulturhuset 
för unga, Gurraberg. De tar sig oftast dit själva 
genom att gå, cykla eller åka buss. Flera av 
aktiviteterna är i centrum och då går barnen dit 
själva efter skolan. Efteråt tar de sig ofta hem 
med buss, går eller blir hämtade med bil. De 
som har aktiviteter lite längre bort får skjuts 
med bil direkt från skolan.  
 

4.4 Skolbarn, åk 6-9 
De barn som intervjuats på Kvarnbergsskolan 
tar sig till skolan på lite olika sätt. Någon går, 
några cyklar, flera åker buss och vissa får 
skjuts när det passar familjen. Flera av de som 
får skjuts blir då avsläppta på parkeringen 
nedanför Kvarnberget och går trapporna upp 
till skolan. Någon uppger även att de ställer 
sin cykel vid parkeringen. Flera åker moped till 
och från skolan under sommarhalvåret. De 
som åker buss och hoppar av vid hållplatsen 
Farstaviken tar trapporna upp bakom 
värdshuset.  Vissa har ibland sällskap med 
kompisar till och från skolan. Några av barnen 
menar att de skulle kunna cykla eller gå, men 
att de inte orkar och tar bussen istället.  

På skoltid har barnen idrott inomhus och 
utomhus ute vid/på Ekvallen. De går dit 
genom att ta vägen och trapporna ned förbi 
Mariabacken. Ibland har de idrottslektioner 
längre bort vid Ekedalsspåret och promenerar 
då dit från skolan. De har även 
konditionsträning vid Ösby träsk emellanåt.  

På rasterna stannar barnen oftast kvar på 
skolområdet, men det händer att de tar sig till 
pizzerian vid hamnen eller till mataffären i 
hamnområdet. Det händer att de går de ner till 
centrum för att köpa godis eller äter lunch på 
pizzerian eller gatuköket. Att huvudtrappan 
ned från skolan är avstängd har gjort att de 
inte tar sig till centrum lika ofta längre.    
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I intervjun blir det tydligt när barnen kommer 
upp i högstadiet så gör de många olika saker 
på fritiden, både organiserat och oorganiserat, 
och de färdas längre sträckor. De tar sig oftast 
själva dit de ska och blir inte skjutsade längre. 

Det är många som har organiserade aktiviteter 
såsom MTB, fotboll, ridning, ishockey, dans 
eller handboll, men många spenderar mycket 
tid med kompisar på fritiden. Efter skolan åker 
en del av barnen vi intervjuat in till centrala 
Stockholm för att träffa någon kompis eller 
pojk/flickvän där. Andra aktiviteter som barnen 
nämner är fotboll med kompisar på 
Värmdövallen eller träning på gymmet i 
badhuset, där yngre barn tillåts träna.  

4.5 Gymnasielever, åk 2-3 
De intervjuade ungdomarna som går på 
gymnasiet G2, tar sig själva till skolan 
antingen med buss, moped eller går om de 
bor riktigt nära. De uppger att de flesta som 
går på G2 dock inte bor i Gustavsberg eller 
ens i Värmdö kommun och kommer därför 
långväga ifrån, oftast med buss.  

Under skoltid, på lunchen, går de ibland till 
Arenan och äter pizza, eller handlar något på 
mataffären i hamnområdet. När de har 
aktivitetsdagar med skolan så sker det ofta på 
fotbollsplanen Farstaborg eller i nära 
anslutning till den. Ibland har de orientering i 
villakvarteret ganska nära gymnasiet, eller 
lektion i simhallen eller på Ekvallen. När de 

ska ta sig dit åker de oftast buss eftersom det 
är enkelt och den går var femte minut.  

Ibland går några av de intervjuade till 
Delsélius i centrum och fikar på skoltid, men 
det är sällan de har håltimmar så vanligtvis 
hinner de inte ta sig dit.  

På fritiden är det färre bland gymnasieleverna 
än bland yngre skolelever som har 
organiserade aktiviteter. Det är i stort sett 
ingen av de intervjuade ungdomarna som är i 
centrala Gustavsberg efter skoltid, det finns 
enligt dem själva ingenting för dem att göra 
där. En av ungdomarna brukade tidigare 
hänga på fritidsgården eftersom ”alla” var 
där, men inte längre.  

”Jag gillar inte centrum, det är inte kul att 
hänga där. Det är tråkigt och mycket 
betong.”  

Deltagare i fokusgrupintervju 

Flera av de intervjuade ungdomarna bor som 
sagt heller inte i kommunen och tar sig bara till 
och från skolan och är inte så intresserade av 
Gustavsberg.  De som bor i kommunen säger 
emellertid att de gärna spelar fotboll på olika 
platser runt omkring Gustavsberg, till vissa 
planer tar man sig med bil eller moped.  
Ungdomarna upplever att det är väldigt många 
som gillar att spela fotboll eller hänga vid 
fotbollsplaner och att det fungerar bra med 
samarbete mellan olika grupperingar. Alla 
brukar få vara med oavsett ålder.  
 

Bild 2. Fokusgruppintervju med mellanstadiebarn.  
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5. Problematiska platser 
Trygghet handlar om upplevelsen av att vistas 
på en plats. Faktorer som kan påverka 
upplevelsen negativt 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. Ibland kan 
även ryktesspridning bidra till att personer eller 
platser får ett oförtjänt dåligt rykte vilket kan 
påverka upplevelsen.  

Vidareutvecklingen av centrala Gustavsberg 
har sedan 2009 varit en fråga som unga röstat 
fram som viktig vid återkommande 
ungdomsting. Många unga, både boende i 
centrala Gustavsberg och resande till och från 
Gustavsberg lyfter frågan om otrygghet och 
skadegörelse i centrala Gustavsberg 
(Ungdomsting 2009-2014).     

”Vi vill få ett tryggare Gustavsbergs 
Centrum, med färre oroligheter. Idag 
upplevs centrumet som mörkt, otryggt och 
att det finns kriminella organisationer och 
rörelser där. Det finns även oroligheter 
kring skateparken. Vi vill att Gustavsbergs 
Centrum ska vara ett tryggt, ljust och 
fräscht centrum där människor vill vara 
och kunna använda centrumet som sin 
hemmaplan.” 

Ungdomsting 2012 

De platser som av de intervjuade barnen 
upplever som problematiska ur ett 
trygghetsperspektiv presenteras i Karta 3.  

5.1 Skateparken  
Värmdö kommun har på olika sätt arbetat med 
att undersöka hur barn och unga upplever 
tryggheten i Gustavsberg. Ungdomstinget är 
ett dialogforum för unga åldrarna 13- 16 år 
som genomförs varje höst och där har frågan 
otrygghet vid skateparken ofta lyfts fram. 

Denna känsla eller upplevelse är något som 
återkommer i intervjuerna med barn och unga. 
Flera barn ger uttryck för viss otrygghet när de 
vistas vid och omkring skateparken. Det är 
parkens ”gömda” läge som av vissa nämns 
som något som gör att den känns otryggt. Ett 
av de intervjuade barnen i mellanstadiet säger 
att hen såg några som krossade ett fönster vid 
skateparken och vågade inte vara kvar 
därefter på grund av rädsla.  

Intill skateparken ligger en dansbana eller 
utomhusscen, och där samlas människor för 
att dricka alkohol och det kan bli stökigt ibland, 
säger några av de intervjuade.  

Trots att några av barnen, framförallt de yngre 
barnen i låg och mellanstadiet, säger att de 
tycker att det kan kännas otryggt vid 
skateparken så finns det andra som har en 
annan uppfattning.  

 

 
Bild 3. Miljö intill skateparken och Ekvallen.  

Två ungdomar i högstadieåldern, som Tyréns 
träffade vid parken, berättade att de är i 
skateparken i princip varje dag. De hänger 
ofta där sent på kvällen och upplever ingen 
otrygghet. De menar att, bara genom att de är 
där, så har de koll på läget och ser till alla som 
vill får vara i och vid parken. Det är en och 
annan moppe som svänger förbi, men annars 
är det lugnt säger de. De säger att de aldrig 
sett droger vid parken och upplever att den fått 
ett oförtjänt dåligt rykte.  

5.2 Gustavsbergs centrum 
I undersökningen Ung livsstil på Värmdö 2015 
uppger 47 % av flickorna att de är rädda i 
Gustavsbergs centrum.17 % av pojkarna 
uppger detsamma (Ung livsstil på Värmdö 
2015, Rädda Barnen). 
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”Det är många unga som dricker och tar 
droger och har inget att göra och så gör de 
skit istället, hänger vid pressbyrån och vid 
pizzerian.” 

Deltagare i fokusgruppintervju 

Många av de intervjuade barnen och 
ungdomarna upplever centrum som otryggt.  
Speciellt på kvällarna. Det är vuxna personer 
som anses vara obehagliga som hänger där, 
men även ungdomar. Någon upplever 
konflikter mellan cyklister och mopedister som 
skriker åt varandra. Några av de intervjuade 
barnen i mellanstadiet uppger att de hängde i 
centrum förut, men slutade sedan en kompis 
pojkvän blev misshandlad. De menar att de 
som hänger i centrum bara går omkring, 
dricker energidryck och väntar på bussar. 
 
Men även på dagtid kan centrum upplevas 
som en obehaglig plats. I intervjuerna 
framkommer det att det finns vuxna som håller 
till på olika ställen och som barnen känner viss 
rädsla för. Men det finns även ungdomar som 
hänger i centrum på eftermiddagarna och som 
bidrar till otrygghetskänslan, så kallade 
”tuggare”.  
 
På helgerna blir det värre och då är det både 
vuxna och ungdomar som är berusade i 
centrum. Efter en helg är det extra skräpigt 
och även om de yngre barnen som inte är i 
centrum själva, blir medvetna om att det 
händer saker där på kvällstid. 

Jag tycker det är smutsigt och stökigt. 
Fimpar och snus, krossade busskurer och 
folk som röker i busskurerna.” 

Deltagare i fokusgruppintervju 
 
Ett tag var det enligt en av de intervjuade 
mycket problem med klotter, men det har blivit 
mindre av det på senare tid upplever hen.  

5.3 Trafik 
Trafiken är ett problem i centrala Gustavsberg, 
det säger i stort sett samtliga som intervjuats. 
Ur barnens och pedagogernas perspektiv så 
är köbildningen som uppstår på framförallt 
eftermiddagarna på Gamla Skärgårdsvägen, 
Skärgårdsvägen och Gustavsbergs allé ett 
stort problem. Det skapar svårigheter att 
komma över på vissa obevakade 
övergångsställen både för barn som går på 
egen hand och för förskolegrupper som ska 
passera över med många yngre barn. Fordon 
som köar låter inte alltid fotgängare eller 
cyklister passera över, vilket skapar en 
osäkerhet hos barn och unga. I vissa fall gör 
detta att de tar en omväg för att gå över gatan 
vid ett bevakat övergångställe. Ett av barnen 
säger att hen ofta väljer att cykla på trottoaren 
istället för på vägen på de ställen där det inte 
finns cykelbana på grund av köerna.  

Ett specifikt ställe som upplevs som 
problematiskt är kurvan vid förskolan 
Blomkulan, där hastigheten höjs och sikten är 

begränsad vid övergångsstället.  Även längre 
ned på samma gata, nere vid Farstaviken 
påpekar flera av de intervjuade att det kan 
vara svårt att sig över när det är köbildning i 
trafiken.  Detsamma gäller i rondellen vid 
biblioteket. Ett av de intervjuade barnen 
uppger att hen blivit lätt påkörd just där av en 
bil som inte gav företräde.  

Trafiksituationen vid bussterminalen ses inte 
som ett särskilt stort problem generellt, men 
många såväl yngre som äldre skulle gärna se 
att det fanns minst ett bevakat övergångställe 
på grund av alla människor som springer där 
och alla bussar som svänger ut och in.   

Efter centrum upp mot kommunhuset på 
Gustavsbergs allé blir trafiken lugnare 
upplever flera av de intervjuade barnen. 

En annan sak som fler barn, unga och 
pedagoger nämner är att de upplever att 
många fordon inte håller 
hastighetsbegränsningarna. Det gäller såväl 
bilar som bussar i linjetrafik.  
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 Bild 4. Köbildning förbi förskolan Blomkulan i korsningen Gamla Skärgårdsvägen/ Gustavsbergs allé. 
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Karta 4. Barn och ungas önskemål och viktiga platser.  
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6. Viktiga platser och 
önskemål för framtida 
planering 
I Karta 4 presenteras önskemål och viktiga 
platser som lyftes fram under genomförda 
intervjuer och gå-tur.  

6.1 Biblioteket 
Biblioteket är ett populärt utflyktsmål dit 
förskolorna går ofta, ibland så ofta som en 
gång in veckan. Under samtalet med barnen 
blir det tydligt att biblioteket är en viktig punkt 
för många av dem, framförallt för de i låg- och 
mellanstadiet. Efter skolan, innan 
fritidsaktiviteter eller innan de går hem, går 
många barn i mellanstadiet dit. På biblioteket  
känner de sig välkomna och där sitter de och 
pluggar, läser böcker eller tidskrifter. 
Biblioteket är en bra plats att mellanlanda på 
för barnen och ligger strategiskt till i 
förhållande till bussterminalen och flera 
aktiviteter i centrum.  

Resultat från studien Ung livsstil på Värmdö 
2015, där 550 högstadieelever i årskurs 7 och 
9 har svarat på frågor om deras livsstil, visar 
bland annat att det är fyra gånger så många 
som vill besöka biblioteket jämfört med hur 
många som verkligen besöker det varje vecka.  

De äldre barnen som går i högstadiet eller 
gymnasiet går inte till biblioteket så ofta, men 

flera säger att det är en bra plats och att de 
gärna skulle vilja att biblioteket lockade dem 
att vara där mer. Fler studieplatser är en sak 
som efterfrågas. En av de ungdomar som 
deltog i gå-turen säger att huset är häftigt och 
ett viktigt landmärke för Gustavsberg.  

6.2 Skateparken 
Skateparken är en plats som alla barn utom 
gymnasieungdomarna pratar om under 
intervjuerna. Även om det som tidigare nämnts 
finns några som är lite rädda, så tycker det 
allra flesta att det är roligt att vara där. I 
parken brukar de skata eller åka sparkcykel 
och även de yngsta barnen i förskoleklass får 
gå utan vuxet sällskap.  

Många av de som intervjuats och deltagit i gå-
turen tycker att parken ligger för avskilt och 
isolerat från centrum. Det vore önskvärt utifrån 
deras perspektiv att länka ihop parken bättre 
med omkringliggande verksamheter.  

”Alla får vara med i skateparken.” 

Deltagare i fokusgruppintervju 

Enligt förskolepedagogerna är skaterinken 
även ett bra ställe med roliga utmaningar för 
de yngre barnen. På dagtid kan de leka där 
utan att störa eller störas eftersom ingen 
annan är där då.   

De två ungdomar i högstadieåldern, som 
Tyréns träffade i skateparken säger att de 
gärna skulle vilja att kommunen skulle 

underhålla parken bättre. Kommunen varken 
städar generellt eller håller efter löv på hösten. 
Ibland ligger det skräp i parken som barn och 
ungdomar kan skada sig på. På vintern får de, 
eller andra som vill använda parken, själva 
röja snö och is. Det är till och med en bit av 
parken som tas i anspråk för snöuppläggning, 
uppger de. De upplever att det är de själva 
som sköter underhållet.  

Eftersom parken är populär skulle de två 
ungdomarna gärna se att parken byggs ut för 
att blir mer avancerad och utmanande. Det 
skulle kunna vara en stor park som passar för 
olika åldrar och förmågor. Den lilla stenkullen i 
den ena änden av parken skulle kunna 
sprängas bort och parken utökas då hjulen på 
sparkcyklarna förstörs när de körs på berget.  

6.3 Ekvallen 
”Det är en bra samlingsplats för olika 
idrotter!” 

Deltagare i gå-tur 

Ekvallen är en viktig plats för alla intervjuade 
barn och unga eftersom de allra flesta har eller 
har haft både idrott där på skoltid eller 
aktiviteter på fritiden.  

Resultat från undersökningen Ung livsstil på 
Värmdö 2015 visar att 58 % av de deltagande 
ungdomarna är föreningsaktiva. Det är 
övervägande del idrottsföreningar som 
ungdomarna engagerar sig i. Fördelningen 
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mellan killar och tjejer var relativt jämn och har 
jämnats ut sedan 1998, då det var fler killar än 
tjejer som var föreningsaktiva. I en fråga som 
handlar om vad ungdomarna tycker att 
kommunen ska satsa på inom kultur och 
fritidssektorn är det Idrott (t.ex. 
idrottsanläggningar och idrottsföreningar som 
ligger högst på listan med 55 %. 

Med anledning av ovanstående är det därför 
inte så förvånande att ett önskemål bland 
intervjuade  barn och unga är att kommunen 
gör en konstgräsplan på utomhusplanen så att 
den kan utnyttjas ännu mer. Många av de 
unga säger att det säkerligen skulle bli väldigt 
uppskattat eftersom så många i alla åldrar i 
Gustavsberg gillar att spela fotboll och idag tar 
sig kors och tvärs i kommunen, eller till Nacka, 
för att hitta planer att spela på. Alla vet att 
utomhusplanen används på vintern för att åka 
skridskor, men upplever att den inte utnyttjas 
övriga årstider.  

”Vi får inte plats, de boende skickar 
polisen på oss när vi spelar fotboll i 
Grantomta”. 

Deltagare i fokusgruppintervju 

Ett problem som några påpekar är att dörrarna 
in till inomhushallen ofta är olåsta när barn och 
unga tränar och att det inte går att lämna 
något i omklädningsrummet eftersom vem 
som helst kan ta sig in i lokalerna. Några 
påpekar även att de tycker att 
omklädningsrummen är ofräscha. 

Som tidigare nämnts, går förskolebarnen ofta 
vintertid till Ekvallen för att åka skridskor. Men 
båda de intervjuade pedagogerna säger att 
anläggningen vid rinken inte är barnanpassad 
och att de upplever att tillgängligheten brister. 
Ur ett säkerhetsperspektiv skulle de också 
gärna se att området var bättre inhägnat och 
tydligare avskilt från biltrafik.  Det gäller även 
Månskensrinken som ligger precis vid 
bilparkeringen.  

”Ytorna är anpassade för större 
människor.” 

Intervju med förskolepedagog 

6.4 Gustavsbergs centrum 
När det gäller centrum finns det ett par ställen 
som barn och unga tycker om. Ett av dem är 
djuraffären. Delsélius konditori är också 
uppskattat av många, samt Godishörnet och  
O´Learys. Det sistnämnda stället och 
Systembolaget är emellertid inte populärt 
bland alla. Några av de som deltog i gå-turen 
anser att dessa ställen drar till sig alkoholister.  
 
Generellt sett tycker barn och unga att 
centrumet är tråkigt och fult. Några av barnen 
säger att de önskar att centrum skulle 
renoveras och att flera butiker skulle byggas in 
för att få bort de platser som är mörka och 
otäcka. Under gå-turen påpekar flera att mer 
växlighet, sittplatser och mysigare belysning 

skulle förbättra utseendet och intrycket av 
centrum.  

”Det finns inget att göra i centrum.” 

Deltagare i fokusgruppintervju 

23% av de som besvarat undersökningen Ung 
livsstil på Värmdö 2015 vill att kommunen 
satsar på fler mötesplatser (för ungdomar) och 
16 % vill ha mer kultur (t.ex. bibliotek, dans, 
kulturskola, kulturhus, replokaler, teater och 
utställningar). 

De förslag på aktiviteter eller utbud som 
efterfrågas bland de som intervjuats är go-cart 
bana, plats för att köra radiostyrda bilar, 
paintball eller lasergame. Någon efterfrågar ett 
snabbmatsställe med fräschare mat än pizza, 
kebab, hamburgare eller korv. Fler mysiga 
caféer kommer också upp som förslag.  

 
Bild 5. Cykelparkering vid bussterminalen.     
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I centrum skulle det gärna få finnas fler 
cykelställ säger några av barnen. Det finns 
bara några cykelställ i centrum idag. Eftersom 
man inte kan låsa fast cykeln i ramen så vågar 
de inte ställa cyklarna där för att det finns risk 
för att cykeln blir stulen. Vid Gurraberg finns 
det bättre cykelställ, säger några, vilket är bra.  

Kring bussterminalen anser flera som deltog i 
gå-turen att miljön kan förbättras genom bättre 
belysning och lite mer grönska.  

Samtidigt som barn och unga vill att centrumet 
ska byggas om ger de uttryck för en viss 
trötthet när det gäller ny- och ombyggnation i 
Gustavsberg. I intervjuerna är det flera av 
barnen som säger att de inte tycker att så 
mycket av de ”gamla fabrikerna” ska förstöras 
och att det ska byggas för mycket nytt. Det 
upplever att det är stökigt, bullrigt och mycket 
avgaser. De tycker att de bygger hela tiden, 
vilket barnen börjar bli trötta på. Gymnasi-
eleverna klagar på att busshållplatserna flyttas 
hela tiden.  

Gymnasieungdomarna efterfrågar fler 
bostäder till dem. Det är i stort sett omöjligt att 
hitta små billiga bostäder för ungdomar i 
kommunen, säger de. Några ger uttryck för att 
de är för mycket fokus på sommargästerna 
och för lite satsningar på de bofasta. De som 
bor på Värmdö vill gärna bo kvar i kommunen 
om de har möjlighet att flytta till en egen 
hyreslägenhet.  

6.5 Kvarnbergsterrassen 
”Spöklikt!” 

Deltagare i gå-tur 

Gångvägen upp från parkering vid biblioteket 
och bakom värdshuset upp till 
Kvarnbergsskolan är i dåligt skick, säger 
barnen som går på skolan och även 
deltagarna i gå-turen reagerar på detta. 
Stegen i trapporna är hala och trasiga. Den 
ena är avstängd nu, men även den andra är i 
behov av upprustning. Fastän att det finns en 
nyare väg ner till centrum säger barnen i 
intervjuerna att de ändå valde att ta trapporna 
genom skogen, tills dess att den stängdes. 
När trappan öppnas igen vill gärna barnen att 
den underhålls på vintern.     

”En fråga som återkommer är frågan kring 
att ta sig upp till Farstaviken, Kvarnberget. 
Hur planeras trapporna upp, och kommer 
elevernas åsikter att tas tillvara?” 
Ungdomsting 2014  

 
Bild 6. Gå-tur på gångstig upp mot Kvarnbergs-
skolan. 

Bagarvägen skulle gärna kunna få bättre 
belysning säger en av förskolepedagogerna. 
Den upplevs som dåligt upplyst under de 
mörkare delarna av året. På parkering vid 
biblioteket är det flera av barnen på 
Kvarnbergsskolan som blir avsläppta av sina 
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föräldrar eller parkerar sina cyklar. Det är 
enligt dem ett bra ställe som underlättar 
logistiken till och från skolan. För de som 
cyklar är det bekvämt parkera sin cykel där för 
att inte behöva åka omvägen runt för att 
komma upp till skolan.  

Några av barnen säger att de gärna skulle vilja 
bevara värdshuset. De tycker att huset har en 
historia och vill att det finns kvar. Det vore 
positivt om det kunde bli någon rolig 
verksamhet i huset, tycker de.  

Uppe vid skolan är det rörigt vid hämtning och 
lämning, enligt barnen som går på skolan. Det 
finns knappt några parkeringsplatser och det 
är trångt och föräldrarna ställer sig varthelst 
det finns plats, säger barnen. Under den 
pågående ombyggnationen av skolan finns det 
heller inga bra platser för att parkera mopeder.  

6.6 Stadsparken 
I undersökningen Ung livsstil på Värmdö 2015 
kommer Natur (t.ex. skötsel och underhåll av 
sjöar, naturområden och parkområden) på 
andra plats (23 %) efter Idrott (55 %), när 
ungdomarna ombeds berätta vad de tycker att 
kommunen ska satsa på inom fritidssektorn.  

Idén om en ny stadspark tas emot 
genomgående positivt bland alla de som 
intervjuats. Många har tankar och förslag på 
vad parken ska innehålla och hur den ska 
utformas. Ingen av de som intervjuats uppger 
spontant att de använder den nuvarande 

parken. Många önskar att parken ska bli en ny 
central plats för lek, möten och rekreation i 
Gustavsberg.  

”Parken kommer bli jätteviktig. I dagsläget 
saknas en plats där man kan träffa andra 
förskolor.”  

Intervju med förskolepedagog 

En person som deltar under gå-turen säger 
emellertid att hen fruktar att det kommer att 
investeras mycket pengar i parken men att 
den sen kommer att förstöras snabbt av de 
som använder den, och att det tyvärr är något 
som hen sett hända vid andra satsningar. 

Det önskemål som de allra flesta har när det 
gäller parkens utformning är att det ska finnas 
plana gräsytor för olika syften beroende på 
målgrupp. För yngre barn efterfrågas stora  
ytor att springa fritt på, medan äldre barn vill 
ha möjligheten att spela olika bollsporter eller 
bara ligga stilla på gräset.  

Medan de som tänker gå dit med yngre barn 
vill ha parken väl inhägnad av säkerhetsskäl 
så vill äldre barn och unga inte lika gärna ha 
höga buskar, träd och staket för den upplevda 
trygghetens skull. Många vill ha det mysigt och 
lummigt med mycket grönska, men ändå 
tryggt. Placering av parken anses vara bra 
utifrån just det perspektivet, eftersom den 
kommer att ligga placerad mellan två vägar 
och där det sannolikt är en del rörelse. 

Belysningen anses vara en viktig del av 
utformningen. 

Att ta tillvara på närheten och kopplingen till 
Farstaviken och vattnet tycker flera av 
deltagarna i gå-turen är särskilt viktigt.  

Många efterfråga en större lekpark och tycker 
att det saknas idag i Gustavsberg, säger en av 
pedagogerna. Lekutrustning ska gärna vara 
tänkt för yngre barn och vara familjevänlig. I 
dagsläget används ofta förskolornas gårdar för 
lek på kvällar och helger. 

Förskolepedagogerna åker ofta till parker i 
Nacka och in till Stockholm och har flera 
förslag som de gärna skulle önska blev 
verkligenhet i den nya parken i Gustavsberg. 
Förskolebarnen tycker mycket om att leka 
med vatten och pedagogerna vill att det ska 
vara möjligt i parken. I Orminge finns en 
vattenlekpark som en av förskolorna brukar 
åka till och de ser den som ett bra exempel. 
Barnen kan släppa saker som kan åka med 
vattnet eller bada fötter. Även flera av de äldre 
barnen och ungdomarna efterfrågar inslag av 
vatten i parken. Någon skulle gärna vilja att 
det fanns en fontän.  

En av pedagogerna föreslår att en scen byggs 
i form av en dansbana med  ett podie och 
publikplatser runt om. I parker som förskolan 
har de upplevt att det uppskattas av både 
yngre och äldre barn samt förbipasserande 
pensionärer som gärna stannar till och tittar på 
när barnen uppträder. En boulebana skulle 
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kunna göra att både äldre och yngre barn 
men även vuxna integreras mer, anser hen.   

Eftersom förskolorna gärna har med sig lunch 
och äter ute skulle de gärna vilja att det fanns 
möjligheter att grilla i parken. På vintern är det 
viktigt att vara på ställen där barnen kan vara 
aktiva och rör sig mycket för att hålla värmen.  

På förslag finns spindelnät att klättra i, det är 
roligt för barnen och passar för många olika 
åldrar. Barnen i förskoleklass säger att de 
gärna vill kunna klättra och åka rutschkana, 
allra helst ska de vara långa och branta. De 
tycker också om att gunga, vilket är något 
som även barnen i mellan och högstadiet 
erkänner att de gillar.  

Sittplatser är viktigt, både för de yngre barnen 
som ska äta i parken och för äldre barn och 
unga som vill hänga där. För de sistnämnda 
är det viktigt att det finns en kiosk eller litet fik 
för att köpa något att äta. De äldre barnen 
efterfrågar även någonstans där de kan sitta 
under tak.  
 
De äldre barnen vill gärna ha flera olika 
aktiviteter i parken och förslår att det ska 
finnas plats för olika sporter såsom brännboll, 
volleyboll, utomhuspingis, fotboll och basket.  
Utomhusbio är ett förslag som många av de 
intervjuade barn och unga tycker skulle vara 
roligt på sommaren.  
 
 
 

Bild 7. Förslag på den nya stadsparkens utformning 
under gå-turen. 
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Karta 5. Konsekvensanalys och åtgärder.  
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7. Konsekvensanalys och 
förslag för framtida planering 

I karta 5 presenteras de bedömda 
konsekvenser som planförslagen har för barn 
och unga gällande för Gustavsbergs centrum 
och Kvarnbergsterrassen. Analysen har sin 
utgångspunkt i den information som samlats in 
i dialogen med barn och unga samt 
förskolepedagoger inom ramen för uppdraget.  
Det är värt att poängtera är att det endast är 
deltagande gymnasieungdomar och 
förskolepedagoger har tyckt till om 
masterplanen som visar den möjliga framtida 
utformningen av Gustavsbergs centrum och 
Kvarnbergsterrassen.  

7.1 Bebyggelse, utformning och 
utbud 

Majoriteten av de intervjuade barnen och 
ungdomarna tycker att Gustavsbergs centrum 
är fult, tråkigt och ibland även otryggt. Det 
handlar om utbudet,  den fysiska utformningen 
och om människor som vistas där och som 
påverkar den upplevda tryggheten negativt.  

I och med att centrum nu kommer att 
genomgå en förändring finns det goda 
möjligheter att skapa ett mer attraktivt centrum 
och på så vis tillgodose flera av barnens och 
ungdomarnas önskemål, både vad gäller 
fysisk utformning och utbud.  Att bygga in 
centrum kan innebära att gömda utrymmen 

och baksidor försvinner. Vad gäller utbud 
efterfrågas exempelvis go-cart bana, 
lasergame och fler platser att mötas, såsom 
caféer och enklare restauranger. 

Utifrån barnens perspektiv är det viktigt att ta 
ett helhetsgrepp kring centrum och även väga 
in de platser som ligger utanför planen för 
Gustavsbergs centrum, som i barnen och 
ungas ögon hänger ihop med centrum. Det 
gäller skateparken och Ekvallen och området 
däromkring. Idag har centrumet och de 
byggnader och platser som angränsar dit 
otydliga entréer och otydliga kopplingar mellan 
sig. Detta bidrar i hög grad till att både 
skateparken och Ekvallen upplevs som 
avskurna och isolerade. Skateparken har idag 
ett relativt dåligt rykte bland barn och unga 
trots att väldigt många gillar att spendera tid 
där, stora som små. En förändring av den 
fysiska utformningen kring parken skulle 
kunna vara ett sätt att förbättra upplevelsen 
och intrycket av parken generellt sett.  

Det finns många bra verksamheter för barn 
och unga i och omkring centrum, hur de 
hänger samman måste vara tydligare för att 
barn och unga ska uppleva att miljön är 
attraktiv och trygg.  

I den nya planen för Gustavsbergs centrum 
finns bibliotekets byggnad kvar och kommer 
nu att ligga inbäddad i den nya stadsparken, 
men med en ny verksamhet. Vad detta blir är i 
dagsläget inte fastställt. Biblioteket kommer att  
flytta till det nya kulturhuset i hamnområdet.  

Ur barnens perspektiv är det önskvärt att 
biblioteket ersätts med någon liknande 
verksamhet, på samma plats eller i närheten. 
Biblioteket har en viktig funktion att fylla för 
framförallt barn i låg- och mellanstadiet som 
mellanlandar här innan eller efter olika 
aktiviteter, eller på vägen hem i väntan på en 
buss.   

Fler barn och unga ger uttryck för en viss 
trötthet när det gäller den pågående 
utbyggnaden av Gustavsberg som helhet. 
Busshållplatser flyttas kontinuerligt, det 
dammar och bullrar på många ställen där 
barnen bor eller vistas. Att barn och unga kan 
påverkas negativt av den byggprocess som 
redan påbörjats vid Kvarnbergsskolan och 
som kommer pågå under lång tid både i 
Kvarnbergsterrassen och Gustavsbergs 
centrum är viktigt att ta i beaktande både i 
planeringen och under genomförandeskedet. 
Att fortsätta att involvera och informera barn 
om vad som händer och vad som planeras i 
framtiden i Gustavsberg är viktigt för att de ska 
ha förståelse för och tålamod med de 
förändringar som sker.  

7.2 Friytor, park och lekpark 
Det är ur ett barnperspektiv viktigt att 
säkerställa tillgången till friytor för barn och 
unga, både på fritiden och som del av 
förskole- och skolaktiviteter. Fri- och 
grönytorna är viktigt för både fysiskt och 
psykiskt välmående varför deras betydelse för 
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områdets barn och unga bör tas på allvar. I 
Gustavsberg är möjligheterna att vistas i skog 
och mark lyckligtvis stora och tillskottet av en 
central stadspark kommer sannolikt att 
innebära ännu fler möjligheter för barn och 
unga att vistas i en vacker och attraktiv 
utemiljö, vilket är positivt. 

Parken kan med rätt utformning och innehåll 
bli en mötesplats för barn och unga från olika 
delar av Gustavsberg och även andra delar av 
kommunen. En bra utformning av parken kan 
främja integration mellan barn och unga i olika 
åldrar. Vad som anses vara en optimal 
utformning varierar beroende på vem man 
frågar, buskar, träd och grönska, staket eller 
fokus på genomsiktlighet.  Många efterfrågar 
plana gräsytor där de kan springa, spela 
bollsporter eller bara ligga i gräset. En väl 
upplyst park kommer sannolikt att uppskattas 
av alla.  

För förskolebarnen kommer parken, om den 
utrustas med en lekpark, bli ett välkommet 
komplement till den existerande parken vid 
kyrkan där flera förskolor möts idag och dit 
barn går själva och leker. Om den parken vid 
kyrkan får vara kvar när Värmdövägen öppnas 
för vägtrafik är det viktigt att parken säkras 
med staket så att barn inte kan springa ut på 
vägen. Det gäller även mot Blekängsvägen på 
andra sidan parken som idag inte har något 
staket eller inhägnad.  

En ökad bostadsbebyggelse kommer att 
innebära en ökning av barn och unga i 

Gustavsberg. Fler barn och unga kommer att 
behöva samsas om de befintliga lekparkerna 
och det är viktigt att planera för den belastning 
på lekutrustningen som kan blir aktuell i den 
nya stadsparken genom att välja slitstarka 
material och budgetera för frekvent underhåll. 

7.3 Kollektivtrafik 
I några intervjuer har det framkommit att 
bussterminalen av en del barn uppfattas som 
otrygg och svårframkomlig. I någon intervju 
framkommer även att olyckor/tillbud har skett. 
I masterplanen planeras för en tydligare 
bussterminal, vilket är i linje med de i 
intervjuerna framförda önskemålen och 
således positivt ur ett barnperspektiv.  

I den nya utformningen av bussterminalen är 
det viktigt att detaljstudera hur goda 
omstigningspunkter kan skapas mellan 
bussar, samt att resenärer kan ta sig över och 
mellan terminalen på tydligt utpekade och 
säkra gång- och cykelpassager. En annan 
viktig aspekt att studera vidare är hur 
cykelparkeringar placeras intill bussterminalen 
för att förbättra bytespunkten mellan cykel och 
buss, exempelvis för barn och ungdomars 
fritidsaktiviteter eller resor till/från skolan. 

Terminalen behöver få en god utformning som 
tar hand om de oskyddade 
trafikanterna/resenärerna på ett tydligt och 
trafiksäkert sätt, inte minst för att barn ska 
kunna vistas på ett tryggt vis i bussterminalen. 

Detaljerade studier bör ske kring utformningen 
i kommande planering. 

För att öka attraktiviteten i terminalen, samt 
intill busshållplatser nära centrum, bör digital 
information, väderskydd erbjudas, samt 
service intill terminalen. Dessutom är det 
viktigt att se över tillgängligheten för barnen att 
ta sig till/från bussterminalen från andra delar 
av centrum, över trafiksäkra passager. 

Under intervjuerna framkom att 
gymnasieeleverna tenderar att inte vistas 
särskilt mycket i Gustavsbergs centrum. 
Däremot är kopplingarna till och från 
busshållplatser viktig, då detta är ett viktigt 
transportmedel för gymnasieeleverna. I 
masterplanen förbättras gatusystemet vilket 
kan komma att bidra till en bättre 
framkomlighet för busstrafiken. En åtgärd för 
att gynna kollektivtrafikåkande ytterligare och 
även öka antalet gående och cyklister till och 
från skolan är att erbjuda trafiksäkra, 
sammanhängande och gena gång- och 
cykelvägar, med tillhörande passager intill 
busshållplatserna. 

7.4 Gång- och cykelvägar 
En uttalad ambition med den nya 
utformningen av centrala Gustavsberg är att 
väsentligt underlätta och förbättra 
förutsättningarna för fotgängare och cyklister. I 
den nya masterplanen planeras för att 
motorfordonstrafiken leds runtom centrum och 
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fördelas mellan Blekängsvägen och 
Gustavsbergs allé. Trafikflödena på dessa 
vägar kommer troligen att vara relativt höga, 
vilket medför att gång- och cykelvägarna bör 
vara avskilda från biltrafiken, vilket 
masterplanen pekar ut. Vidare är det viktigt att 
gång- och cykelbanorna separeras med 
skiljelinje mellan gång- och cykeltrafikanter. 
Stråken är viktiga transportstråk för barn- och 
ungdomar till skolan eller till fritidsaktiviteter 
och det är viktigt att ett tillräckligt stort 
utrymme disponeras till de oskyddade 
trafikanterna. 

Gång- och cykelvägarna inom området ska 
också ha en god sammanhållen struktur, där 
passagerna hastighetssäkras för en god 
trafiksäkerhet. Detta är något som 
masterplanen har beaktat, vilket är positivt ur 
ett barnperspektiv.  

Det är viktigt ur ett barnperspektiv att 
passagerna utformas på ett pedagogiskt och 
lättförståeligt vis. En fördjupad studie föreslås 
för att kunna bestämma hur 
hastighetssäkringen bör utformas för de olika 
passagerna. Det är dock viktigt att detta 
planeras i ett tidigt skede, då det är mest 
resurseffektivt. 

I den nya planen planeras tre nya 
cirkulationsplatser, där en befintlig försvinner. 
Vid god utformning av dessa kan en god 
trafiksäkerhet uppnås. En cirkulationsplats har 
normalt vissa fördelar jämfört med andra 
korsningstyper, som till exempel att antalet 

konfliktpunkter är färre och trafiksituationen 
enklare. Hastigheterna är dessutom ofta låga i 
konfliktpunkterna och krockvinkeln mindre. Ur 
barnens perspektiv förespråkas att 
cirkulationerna utformas med ett körfält. 
Barnens trygghet kan öka då upphöjda, 
hastighetssäkrade, passager användas. 

7.5 Kvarnbergsterrassen 
Logistiken vid Kvarnbergsskolan måste 
förbättras och säkrare trafiklösningar intill 
skolan behövs. Trafiksituationen är särskilt 
problematisk vid hämtning och lämning av 
barn som ska till och från skolan. Detta 
poängterats i de genomförda intervjuerna. 
Kvarnbergsskolan innefattas inte av 
masterplanen, men önskemålen påverkar 
ändå strukturen i planen. 

Skolbussar, taxibilar, personbilar med 
skjutsande föräldrar, mopedister samt gående 
och cyklande barn måste idag samverka på en 
liten yta vid skolans entré, en trång passage 
på Bergsgatan.  

Många elever önskar cykelställ nedanför 
Kvarnbergsterrassen för att sedan kunna 
använda trapporna upp till skolan. Cykelställen 
rekommenderas vara väderskyddade och ha 
möjlighet till fastlåsning av ramen. I 
masterplanen planeras ny bebyggelse, vid 
Kvarnbergsterassen. Det är viktigt att 
masterplanen beaktar önskemålet om en 
cykelparkeringsplats i ett strategiskt läge 

nedanför höjden där skolan är belägen. Cykel 
är ett viktigt färdmedel för barn och ungdomar 
till och från skolan och ligger i linje med 
masterplanens syfte; att verka för att 
underlätta och förbättra förutsättningarna för 
gång- och cykeltrafiken.  

Under intervjuerna har även framkommit 
önskemål om en hämtning/lämningsplats 
nedanför Kvarnbergsterrassen, längs med 
Bagarvägen eller Gustavsbergs allé. En sådan 
plats skulle kunna fungera som en säker sluss 
eller lämningsplats för föräldrar med bil och på 
så sätt skulle endast yrkesförare ha tillstånd 
att köra upp närmast skolgården. Det är 
därmed viktigt att en sådan hämtning- och 
lämningsplats arbetas in i masterplan samt 
detaljplan för att inte omöjliggöra en sådan.  

För barn med specifika behov eller barn som 
åker taxi/skolbuss ska det finnas en tillgänglig 
skolväg. Det vill säga att ytan som idag 
används på Bergsgatan kan fortsätta 
användas för dessa elever, dock bör 
utformningen av ytan effektiviseras och göras 
mer orienterbar och trafiksäker. Utformningen 
behöver ses över i en mer detaljerad studie. 
Det är dock viktigt att poängtera att denna 
åtgärd ligger något utanför masterplanen, och 
därmed kan behöva ses över i annat 
sammanhang. 

För barn och ungdomar som transporterar sig 
med buss framkom under intervjuerna att en 
av de viktigaste kopplingarna mellan 
busshållplatsen, i närhet till korsningen Gamla 
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Skärgårdsvägen – Gustavsbergs allé, och 
Kvarnbergsskolan innehåller en upptrampad 
stig och dåligt underhållen trappa. I de 
fortsatta planerna för centrum är kopplingen 
viktig att studera och förstärka, för att skapa 
en gen och attraktiv koppling mellan 
busshållplatsen och därmed minska den 
upplevda barriären som Kvarnberget kan 
innebära. För att öka attraktiviteten och 
tryggheten är belysning en viktig aspekt. Samt 
att trappan underhålls på vintertid.  

I masterplanen pekas en ny väg ut, längs 
Kvarnbergsterassen. Denna kan komma att bli 
en viktig pusselbit i kopplingarna upp mot 
Kvarnbergsskolan, men det är viktigt att även 
skapa gena kopplingar mellan Gustavsbergs 
allé och Kvarnbergsskolan i form av 
gångstigar/trappor med god utformning för att 
skapa trygghet för barnens väg till skolan. 
Detta måste beaktas i den vidare planeringen. 

För att skapa en god trafikmiljö intill skolor och 
förskolor och minska bilanvändandet kan 
beteendepåverkanssåtgärder användas, s k 
mobility management-åtgärder. Exempel på 
detta kan vara vandrande skolbussar, där 
föräldrar hämtar upp flera barn gåendes på 
vägen till skolan, vid utvalda platser. Detta 
kräver ett samspel mellan föräldrar och skola. 
En annan åtgärd för att minska trycket vid 
skolorna vid hämtning/lämning är att reglera 
skolstart på morgon/eftermiddag för att sprida 
ut flödena under en längre tid. För att motivera 
barn och pedagoger att gå eller cyklar till 

skolan kan gång- och cykeltävlingar anordnas 
av kommunen, eller att skolorna ansluter sig 
till den årliga nationella tävlingen. 

Kommunen kan också öka användandet av 
cykel genom att anordna kurser i cykelvett för 
barnen. Barn kan hämmas av att inte känna 
sig trygga vid användandet av cykel, då de 
inte vet hur dem ska uppföra sig i trafikmiljön. 
Pedagoger kan med fördel prata och 
informera om trafikvett vid undervisning. 
 

7.6 Gamla Skärgårdsvägen 
Önskemål har framkommit om förbättrade 
gång- och cykelbanor från Pysslingens 
förskola, Östra Ekedal och Ekedalsskolan in 
mot centrum. Idag upplevs dessa gång- och 
cykelbanor som trånga på vissa sträckor, samt 
att det är svårt att korsa över Gamla 
Skärgårdsvägen vid rusningstrafik. Även 
gång- och cykelvägen längs Gamla 
Skärgårdsvägen, invid förskolan och kyrkan, 
upplevs som smala när förskoleklasser 
använder dem.  

I masterplanen pekas en gång- och cykelväg 
ut längs denna sträcka, vilket är positivt ur ett 
barnperspektiv. Det är viktigt att säkerställa att 
en breddning av stråken föreslås, samt 
separering mellan gående och cyklister. En 
översyn bör dessutom göras för passager över 
Gamla Skärgårdsvägen för att säkerställa att 

barn och ungdomar kan vistas på ett tryggt 
och säkert vis i en trafikintensiv miljö. 

Det upplevs, av både barn och vuxna, att 
hastighetsbegränsningen överskrids i kurvan 
längs Gamla Skärgårdsvägen, nordöst om 
Blomkulans förskola. Sträckan har idag en 
hastighetsbegränsning om 30 km/h, enligt 
NVDB, men uppfattas som otydligt skyltat av 
de intervjuade pedagogerna. Utformningen av 
kurvan möjliggör dessutom relativt höga 
hastigheter. Masterplanens syfte är inte att 
behandla hastighetsbegränsningar i form av 
vägmärken, men kan därmed peka ut vikten 
av en god utformning för att därmed minska 
hastigheterna. Ur ett barnperspektiv är det av 
betydelse att korsningen får en god utformning 
för att säkerställa en lämplig hastighet. 
Hastighetssäkringen behöver dock även ta 
hänsyn till busstrafikens framkomlighet och 
komfort. Intill skolor och förskolor bör generellt 
en hastighetsgräns om maximalt 30 km/h 
råda. En översyn av hastigheter behöver 
därmed göras så att 30 km/h sätts upp. 

I direkt anslutning till kurvan på har ett 
övergångsställe placerats och knyter samman 
förskolan Blomkulan med kyrkan och parken. I 
masterplanen pekas övergångsstället ut, vilket 
är bra. För att barn och pedagoger ska kunna 
känna sig trygga över övergångsstället 
behöver hastighetssäkring ses över intill 
passagen. Passagen kan annars upplevas 
som en barriär och minska tillgängligheten för 
förskolebarnen. Det är därför önskvärt med 



 
 

 

 
Uppdrag: Barnkonsekvensanalys Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen 2015-11-20 
Beställare: Värmdö kommun Slutversion 

 
 

32(34) 

ytterligare utredningar kring hur korsningen 
ska utformas.  

Masterplanen beskriver att dagens gata förbi 
Blomkulans förskola och kyrkan behålls, men 
planeras att byggas om för att skapa en lugn 
trafikmiljö och en naturlig övergång från 
stadsparken ner mot gångstråken runt 
Farstaviken. Masterplanens tankar går i linje 
med önskemålen från intervjuerna och 
visioner om en god trafikmiljö för barn och 
ungdomar. 

I de nya planerna för centrum är tanken att 
motorfordonstrafiken ska silas genom 
centrum, dels via Gustavsbergs Allé, samt 
som en förlängning av Gamla 
Skärgårdsvägen, längs Värmdögatan vidare 
mot Blekängsvägen. Dagens situation där 
barn och ungdomar kan vistas i en relativt lugn 
trafikmiljö, delvis helt fredade på gång- och 
cykelväg i park, kommer att påverkas negativt.  

Masterplanens vision visar dock på att det, 
genom att sila trafiken mellan flera gator och 
trafiknoder, generellt kommer att sprida 
trafiken och därmed minska köbildningar och 
stora trafikflöden på vissa vägar. Genom att 
generellt minska köbildningar och stora 
trafikflöden skapas bättre möjlighet för barn 
och ungdomar att transportera sig i centrum, 
viket är positivt ur ett barnperspektiv. 

För att kunna säkerställa en god miljö för barn 
och ungdomar krävs en god planering av 
gång- och cykelvägar med god standard, gena 

och med kopplingar genom parkstråket, vilket 
masterplanen ger möjlighet till. För att den nya 
vägen inte ska uppfattas som en barriär är det 
viktigt att skapa flera hastighetssäkrade 
kopplingar över vägen. 

8. Slutsatser  

Barn och ungdomar trivs i Gustavsberg och de 
uppskattar särskilt närheten till natur och 
vatten. I den vidare utvecklingen av 
Gustavsberg finns alla möjligheter att ta 
tillvara på de kvaliteter som uppskattas av 
barn och unga och samtidigt utvecklas till en 
mer urban miljö med aktiviteter och utbud som 
de efterfrågar.  

Ur ett barnperspektiv finns det både negativa 
och positiva konsekvenser av detaljplanerna 
för Gustavsbergs centrum och 
Kvarnbergsterrassen (se 
Konsekvensbeskrivning, kapitel 7). De 
föreslagna förändringarna kommer emellertid 
övervägande ha en positiv inverkan, eller 
ingen inverkan alls på barnens miljö. 

Det finns ett par saker som är särskilt viktiga 
att ta i beaktande när det gäller den fortsatta 
planeringen. 

• Se över passager för 
hastighetssäkring, samt 
signalreglering. En fördjupad studie 
föreslås för att kunna bestämma hur 

hastighetssäkringen bör utformas för 
de olika passagerna. 

• Se över gång- och cykelvägar till 
viktiga målpunkter. 

• I den nya utformningen av 
bussterminalen är det viktigt att 
detaljstudera hur goda omstignings-
punkter kan möjliggöras ur ett 
barnperspektiv, samt förbättra 
bytespunkten mellan gång, cykel och 
buss. 

• För att minska bilåkandet och öka 
användandet av andra färdmedel, kan 
mobility management-åtgärder 
användas. Exempel på åtgärder är: 
Vandrande skolbussar; förskjutna tider 
vid skolstart, kurser i trafikvett, 
information från pedagoger eller gång- 
och cykeltävlingar. 

• Fortsätt att ta barn och ungas rädslor 
på allvar både vad gäller den 
upplevda otryggheten och 
trafiksäkerheten. Förändra den fysiska 
miljön i syfte att ska skapa en tryggare 
miljö ur ett barnperspektiv.  

• Bygga in centrum för att få bort gömda 
utrymmen efterfrågas av barn och 
unga. Vad gäller utbud efterfrågas 
exempelvis go-cart bana, lasergame 
och fler platser att mötas, såsom 
caféer och enklare restauranger.  
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• Skapa/återställ fysiska kopplingar som 
från Bagarvägen/Gustavsbergs allé till 
Kvarnbergsterrassen/ 
Kvarnbergsskolan.  

• Skapa bra angöringspunkter både 
nedanför och i direkt anslutning till 
Kvarnbergsskolan för både cykel, 
moped och andra fordon. 
Utformningen behöver ses över i en 
mer detaljerad studie. 

• När biblioteket flyttar, ersätt med en  
verksamhet som fyller samma funktion 
för barn och unga i samma byggnad 
eller i närheten. 

• Ta hänsyn till olika åldersgruppers 
önskemål och intressen vid 
utformningen av den nya stadsparken. 
Tänk på den upplevda tryggheten 
kopplat till grönska och belysning i 
samband med den fysiska 
utformningen. Ta tillvara på närheten 
till vatten inne i och i anslutning till 
parken.   

• Fortsätt att involvera barn och unga i 
planeringsprocessen, informera om 
vad som händer. Bland barn och unga 
finns en viss trötthet kring alla 
pågående projekt. Kunskap och 
förståelse för det framtida 
Gustavsberg kan göra det lättare att 
stå ut under tiden som byggnationer 
pågår. 

Råd för arbete med angränsande detaljplaner:  

• Se över kopplingar mellan 
skateparken, Ekvallen och 
Gustavsbergs centrum. En utbyggnad 
av skateparken är ett önskemål. 

• Utred möjligheten att göra en 
konstgräsplan på Ekvallen. 
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Bilaga 1.

Intervjuguide Högstadie-Gymnasie

Olika målgrupper: Mindre och mellanstora barn
Större barn/ungdomar (som tycker till om masterplanen)
Pedagoger på två förskolor

Syftet med dialogen är att få information om:
· Rörelsemönster längs med cykel- och gångvägar, till och från skolan, idrottsområde, lekplatser,

parker. Förskole/skoltid och fritid. Dag och kvällstid, olika årstider.
· Upplevelsen av trygghet/otrygghet, olika platser. Dag och kvällstid, olika årstider.
· Belysning
· Bussterminalen och input till ny trafiklösning (masterplan)
· Barnens önskemål och förväntningar på utvecklingen av Gustavsbergs centrum,

Kvarnbergsterrassen och Stadsparken. Utformning och innehåll för utomhus- och
inomhusmiljöer, parkmiljö.

· Vad ska utvecklas, vad ska sparas?

Intro:
· Start med kort info om oss och varför vi är där.
· Berätta vad vi kommer göra under samtalet, vad vi förväntar oss av dem och hur länge vi

kommer hålla på (tid).
· Berätta att de är anonyma och att vi inte kommer skriva deras namn eller visa några

personuppgifter någonstans, eller några som helst uppgifter som kan härledas till dem
personligen. Deras åsikter kommer att sammanfattas och ges som ett underlag till den fortsatta
planeringen av utvecklingen av Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen. Vi kan inte lova
eller garantera att det som de säger kommer påverka planeringen, men berätta att kommunen
är mycket intresserade av deras åsikter och att målet är att skapa ett centrum (med omnejd)
som tilltalar barn och unga.

· Vi kommer att återkoppla till lärare och elever efter att vi levererat rapporten till kommunen.
· Ev. ge ut ett ”diplom” om deras deltagande
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Om projektet:
Berätta kort om den planerade utvecklingen i Gustavsberg centrum och Kvarnbergsterrassen. Viktigt att
avgränsa diskussionen geografiskt då barnen sannolikt ser att det händer mycket på olika andra ställen i
närheten/porslinsfabriken.

Om barnkonventionen:
Barnkonventionens fyra grundläggande principer:

Barnkonventionens grundprinciper är vägledande för hur de olika sakartiklarna ska
tolkas och förverkligas. Det är viktigt att påpeka att artiklarna i Barnkonventionen ska
ses som en helhet där grundprinciperna och de övriga artiklarna kompletterar
varandra. På detta sätt tydliggörs det barnrättsperspektiv som är Barnkonventionens
signum.

· Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras. (Art 2)
· Barnets bästa ska alltid komma i främsta rummet. (Art 3)
· Varje barn har rätt att överleva och att utvecklas. (Art 6)
· Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det. (Art 12)

Dialog och ritövningar

Visa ortofoto. Förklara kartan.

NULÄGE

I. Rörelsemönster och vanor, till och från SKOLAN
1. Låt varje barn berätta vad de heter och var de bor.
2. Hur de tar sig till och från skolan/aktiviteten, på vilket sätt (bil, cykel, går, buss). Var blir de

avsläppta/hållplats/cykelparkering
3. Resvägar gång och cykel: Trafiksäkerhet och generell trygghet, blir några skjutsade pga.

otrygghet, i trafiken eller pga. andras faktorer som bidrar till otrygghet såsom andra personer,
belysning, buskar, sikt etc.)

4. Hur fungerar det med hämtning och lämning? (Särskilt fokus för eleverna på Fastaviken
Kvarnbergsterrassen).

5. Olika vanor för olika årstider/tid på dygnet (olika målgrupper)

Output Karta 1: Låt barnen rita på kartan!



3(4)

O:\STH\264025\ASP\Rapport\Skickat till uppdragsgivaren\Intervjuguide Grund 1.0.Högstadie och Gymn.docx

II. Rörelsemönster och viktiga platser under SKOLTID (stråk under skoltid, både lektioner (idrott)
och raster)

Titta på kartan och be barnen berätta hur de rör sig i planområdena under skoltid. Vad tycker de om
olika platser i och omkring centrum/sin skola/kvarnbergsterrassen, identifiera andra platser som är i
fokus av olika anledningar. Varför går de dit? Var tycker de om att vara/inte vara? Otrygga platser?
Andra barn/vuxna?

Output Karta 1: Låt barnen rita på kartan!

III. Rörelsemönster och viktiga platser på FRITIDEN (stråk och platser på fritiden)

Titta på kartan och be barnen prata om stråk och platser som är av betydelse för dem. Vad tycker de om
olika platser i och omkring centrum/sin skola/kvarnbergsterrassen, identifiera andra platser som är i
fokus av olika anledningar. Var tycker de om att vara/inte vara? Otrygga platser? Andra barn/vuxna?
Hur är situationen på sommaren vs. vintern? Dag vs. kväll? Finns skillnader mellan killar och tjejer, olika
åldrar?

1. Vad brukar de göra på fritiden?
2. Hur de tar sig till och från aktiviteten, på vilket sätt (bil, cykel, går, buss). Var blir de

avsläppta/hållplats/cykelparkering?
3. Med vem/vilka (kompisar, syskon föräldrar)?
4. Olika vanor för olika årstider/tid på dygnet?

Output Karta 1: Låt barnen rita på kartan!

IV. Definierade platser (i planområdena)

Titta på kartan och fråga om särskilda platser. Låt barnen berätta om de olika platserna och hur de
upplever/använder dessa. Plocka upp diskussionen från tidigare om nämnda platser.

® Idrottsområdet: Trygghet, otrygghet, belysning? Hur upplevs passagen över från skolan/fritid
till idrottsområdet. Ev. ställa frågan till med följande lärare hur de upplever passagen, när de
går tillsammans med eleverna.

Output Karta 1: Låt barnen rita på kartan!
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V. Masterplanen!

® Bussterminalen: Trafiksäkerhet och generell trygghet. Hur rör de sig i och omkring terminalen?
Varför? Trygghet? Väntetider? Övergångar/gina vägar? Mycket spring? Stress? Tydliga
övergångar? Vad är det viktigaste att förändra? Möjligheter att parkera cykeln (kan det
underlätta/byta trafikslag)?

® Nya trafiklösningen (visa masterplanen): Övergångsställen, bevakade och obevakade?
Genvägar? Stråk ned genom parken till vattnet? Upplevelse av hastigheter eller av trafiken
överhuvudtaget? Hur upplevs den nuvarande cirkulationsplatsen? Finns konflikter idag mellan
fotgängare och cyklister på befintliga gång-och cykelvägar. (Kolla vad de sagt utifrån tidigare
målpunkter, hur kommer deras rörelsemönsterpåverkas av den nya vägen?)

Output: Karta 3 Masterplanen: Vi ritar på kartan!

FRAMTIDA UTFORMNING

VI. Förväntningar och förslag för den vidare utvecklingen
Fråga om barnens förväntningar på utvecklingen av Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen
och även nya Stadsparken. Gäller såväl aktiviteter inomhus såväl som utomhus.
Vad har de för önskemål? Efterfrågas några särskilda aktiviteter eller har de önskemål om utbud?
Olika verksamheter? Utformning? Är det något som de vill berätta för de som planerar för
utvecklingen just nu? Vad tänker de om förändring/förtätning?

® Gustavsbergs centrum- Bevara och utveckla
® Kvarnbergsterrassen - Bevara och utveckla
® Stadsparken - Vilka målpunkter och aktiviteter efterfrågas? Vilka kommer vilja gå dit? När?

Output Karta 2: Låt barnen rita på kartan!

Att tänka på: Försök få med alla i diskussionen. Om det blir trögt och inte så spontant, gå runt bordet
och låt var och en berätta, illustrera.



Bilaga 2.
Gångtur, Gustavsbergs centrum och Kvarnbergsterrassen
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Grupp:

Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



2. Nya Stadsparken
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Vad vill du/ni att parken ska erbjuda för aktiviteter:

Hur ska parken se ut? (träd, buskar, bänkar etc.)?:



3. Väg upp till Kvarnbergsskolan
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Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



4. Väg ner från Kvarnbergsskolan
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Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



5. Bussterminalen
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Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



6. Centrum
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Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



7. Skateparken/ området däromkring
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Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



8. Ekvallen
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Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



Egen målpunkt…………………….
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?

Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



Egen målpunkt…………………….
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?

Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



Egen målpunkt…………………….
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?

Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



Egen målpunkt…………………….
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?

Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:



Egen målpunkt…………………….
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?

Beskriv vad du/ni tycker är bra med denna plats:

Beskriv vad du/ni tycker är dåligt med denna plats:
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