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Smedbyvägen som till häften (den rödmarkerade delen) är ombyggd till bymiljöväg under 

september 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  

Faktaruta om bymiljöväg 

En bymiljöväg (kallas även bygdeväg eller 2 minus 1-väg) är en befintlig, lågtrafikerad 

väg som målas och skyltas så att det blir tydligare för alla trafikanter att de måste samsas 

om utrymmet och ta hänsyn till varandra. Att du som trafikant ska ”iaktta den omsorg 

och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna” är en av 

grundbestämmelserna i Trafiklagstiftningen. Är vägen smal och sikten dålig ska du 

anpassa hastigheten och vara uppmärksam. Utformningen av bymiljövägen är ett sätt att 

förstärka det beteendet. Bymiljövägen består av en dubbelriktad körbana i mitten, så smal 

att två bilar inte kan mötas på den, och en vägren på varje sida. Vid möte mellan 

motorfordon får du använda vägrenen tillfälligt – om det kan ske utan fara. Vägrenen är 

bredare än vanligt så att de oskyddade trafikanterna förfogar över en tydligare plats. 

Vägrenen ska användas av gående, cyklister och ryttare. 

 

Källa: Trafikverket 
https://www.trafikverket.se/contentassets/8e4a8fc11e144dfba37556b63a6d5275/bygdevag_skane_infoblad_allman.pdf 
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Syftet med studien 
Trafikmiljön längs Smedbyvägen har det inkommit många önskemål om från boende i området. 
Man önskade sig bl.a. en säkrare skolväg för barn och ungdomar. I samband med hastighets-
översynen i Smedby 2014 sänktes hastighetsbegränsningen från 50 till 40 km/h på Smedbyvägen. 
Att därtill bygga en efterfrågad gång- och cykelbana med rimlig bredd var en omöjlighet på det 
utrymme som fanns att tillgå. Bredden hade bara kunnat bli runt 2 meter och det till en kostnad 
på uppåt 8 mkr. Ett problem i sammanhanget var också att system för att ta hand om dränerings-
vatten saknades. Sammantaget en väldigt stor investering som ändå inte hade blivit en speciellt 
bra lösning för gång- och cykeltrafiken. Att köpa in en markremsa av alla fastighetsägare längs 
med vägsträckan bedömdes inte som en rimlig strategi. 
 
Lösningen blev till slut att kommunen omformade ca 1100 m av sträckan till bymiljöväg eller s.k. 
2 minus 1-väg. Vägtypen kallas ibland även bygdeväg och finns ännu bara på ett fåtal ställen i 
Sverige. Denna åtgärd kostade ca 1 mkr, inkl. byte till röd asfalt. Bymiljövägen blev klar vid 
månadsskiftet september/oktober 2016 och syftar till att ge ökad trygghet och säkerhet för alla 
trafikanter och samtidigt fortsatt god framkomlighet. Då detta är den första bymiljövägen i 
Kalmar kommun så har vi velat följa upp hur de som använder vägen upplever det att röra sig 
längs sträckan på olika sätt. Med ledning av svaren kan vi göra vissa mindre efterjusteringar och 
inte minst ta med oss kunskapen och erfarenheterna till kommande projekt. 
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Utgångsläget 

På båda sidor om Smedbyvägen finns villabebyggelse med relativt stora tomter. En mindre del av 
sträckan gränsar dock mot järnvägen på norra sidan. Vägen är en kollektivtrafikgata och trafikeras 
av buss nr 402 mellan Smedby och Kalmar C. 
 
Vägsektionen var då som nu totalt 7 m, vägren på 0,5 m och med asfaltbeläggning. Den trafik-
mätning som gjordes 2015, innan ombyggnationen, gav bilden av ett relativt bra utgångsläge 
ändå. Genomsnittshastigheten var 43,2 km/h, vardagsdygnstrafiken måttliga 1254 fordon per 
dygn och andelen tung trafik 13,6%. Den nationella olycksdatabasen STRADA visar på mycket få 
olyckor innan ombyggnationen sedan 2004. Efter ombyggnationen har hittills ingen olycka 
inträffat på den ombyggda delen av Smedbyvägen. Ny trafikmätning görs hösten 2017 och som 
kommer att presenteras kring årsskiftet. Jämförelsen mot 2015 blir mycket intressant. 
  

 
Smedbyvägen före ombyggnationen. 
 

6 m 0,5 m 0,5 m 
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Smedbyvägen efter ombyggnationen. 

 

Kort sammanfattning av enkätsvaren 
Den stora merparten av boende eller verksamma i området känner sig trygga när man går eller 
när man cyklar på bymiljövägen. De som tycker att tryggheten ökat är betydligt många fler än de 
som tycker att den minskat genom ombyggnationen. Det är en aning fler som går såväl som 
cyklar där nu än tidigare. För många finns inga bra alternativ.  
 
När det gäller bilisterna så känner sig även där den stora merparten trygga när man kör på 
bymiljövägen. Det är betydligt fler som tycker att det blivit än förbättring än som tycker att det 
blivit en försämring fast inte med lika stor övervikt som det är för gång respektive cykel. Den 
stora majoriteten tycker att framkomligheten är god och något fler tycker att den förbättrats än 
som tycker att den försämrats. Det är något färre som kör bil där nu. Den alternativa väg som är 
vanligast är Nybrovägen följt av Krooks väg. 
  
Svaren från yrkesförarna är ganska få så man ska vara försiktig med att dra detaljerade, 
långtgående slutsatser. Merparten av de yrkesförare som svarat känner sig trygga eller mycket 
trygga när de kör på bymiljövägen. De flesta tycker inte att det blivit någon skillnad i trygghets-
upplevelsen men det är fler som tycker att det blivit mer tryggt än som tycker att det blivit mindre 
tryggt. Den stora majoriteten tycker att framkomligheten nu är ganska bra eller t.o.m. mycket bra. 
De flesta tycker att det inte är någon skillnad i framkomligheten och det är ungefär lika många 
som tycker att det blivit bättre som tycker att det blivit sämre. På frågan om hur ofta man väljer 
att köra där jämfört med tidigare. Fem stycken anger ”ingen skillnad” och två stycken anger 
”mycket mer sällan”. Vi har alltså väldigt få svar beroende på att busschaufförerna inte skulle 
svara på denna fråga. 

 

 

Analys inkl. åtgärdsförslag 
Satsningen tycks så här långt huvudsakligen ha gett önskat resultat. Med relativt små investerade 
medel har en påtagligt förbättrad situation erhållits. Innan enkätstudien genomfördes hade bara 
något enstaka klagomål på ombyggnationen inkommit vilket är unikt i sådana här sammanhang. 
Dock kan vi samtidigt konstatera flera områden där vi kan göra kompletterande förbättringar på 
denna sträcka liksom vi kan ta med oss detta till nästa bymiljövägprojekt på sydvästra delen av 
Stensövägen. 

 

1,8 m 1,8 m 3,4 m 
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Smedbyvägen uppfyller de kriterier som bedöms behövas för ett lyckat 
slutresultat 

 En låg hastighetsgräns på 40 km/h. 

 Måttlig trafikintensitet. 

 Goda siktförhållanden vilket minimerar risken för överraskande möten i bilkörfältet i 

kurvor. En del upplever dock att kurvan direkt öster om ICA är något skymmande. 

 Byggnation/bykänsla längs hela sträckan vilket verkar hastighetsdämpande. 

 Minimum vägbredd bedöms vara runt 7 m vilket man har ute på Smedbyvägen. Man 

testade först att krita upp 2 m till gång- och cykelfälten och 3 m till bilkörfält men det 

blev för smalt för biltrafiken. Man landade därför på 1,8 m till de två gång- och 

cykelfälten och 3,4 m till bilkörfältet i mitten. 

Detta har fungerat bra 

 Merparten av trafikanterna, såväl bilister, yrkeschaufförer, cyklister och gångtrafikanter, 
använder vägen precis på det sätt som det är tänkt. 

 Merparten av trafikanterna upplever ombyggnationen som positiv då den lett till en ökad 
känsla av trygghet för gångare och cyklister och med bibehållen god framkomlighet även 
för bilister. 

 

Detta har fungerat mindre bra 

 Bilar parkerar regelbundet i gång- och cykelfältet trots att det är förbjudet och 
parkeringsvakterna har inte bötfällt tillräckligt frekvent. 

 Bussar men även bilar körs inte alltid som det är tänkt i mittkörfältet. 

 Bussar upplevs ibland köras för fort liksom en del bilar. 

 I vissa lägen har gång- och cykeltrafikanter känt sig undanträngda vid möten mellan två 
bilar/bussar som inte visat tillräcklig hänsyn. 

 När man kommer från Kalmar och närmar sig ICA så är sikten lite dålig. En enkätsvarare 
undrar varför man har behållit trottoaren när det finns ett rött fält för gående och 
cyklister. Denne föreslår: Ta bort trottoaren och flytta ut det 
röda fältet så blir körbanan bredare med tanke på kurvan och 
den därigenom begränsade sikten.  

 Den röda asfalten skiljer sig inte så mycket i färg i vissa 
motljusförhållanden. 
 
 

 

 
 
Dessa justeringar/kompletteringar bör övervägas på Smedbyvägen liksom till 
kommande projekt på andra ställen 

 Vägmarkeringar med gång- och cykelsymboler bör nu i efterhand läggas på vägrenarna 

efter varje korsning (men knappast mer än så för att inte ge sken av att det är en ren gång- 

och cykelbana). Detta för att bättre tydliggöra vem vägrenen främst är till för samt i vilken 

riktning man ska röra sig som gångare och som cyklist. Högertrafik för cyklister (pil + 

cykelsymbol) och vänstertrafik (allra ytterst) för gångtrafikanter (pil + gångsymbol). 

Däremot är det tveksamt om fördelarna med den röda asfalten överväger nackdelarna i 

merkostnaden och att man bara kan beställa genomfärgad, röd asfalt separat och då måste 

I motljus. 
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lägga en stor yta vid varje tillfälle. Detta gör det svårt att vara konsekvent med den röda 

färgen vid mindre underhållsinsatser. Tydligheten bedöms bli tillräckligt god även med 

svart asfalt i vägrenen, speciellt om vägmarkeringar för gång och cykel används. 

 

 På stråket på norra sidan närmast ICA-affären i kurvan bedöms bredden för bilkörfältet 
vara tillräcklig om man håller sig inom hastighetsbegränsningen. Ju större bredd desto 
större risk för fortkörning så det är snarare målad vägmarkering om 40 km/h som i så fall 
bör kompletteras med. Eftersom här finns trottoar bör gångtrafikanterna tydligt hänvisas 
upp på trottoaren genom vägmarkering med gångsymbol. 

 
 

 Vid busshållplatser bör cyklar ledas förbi utanför plattformen med cykelmarkering och 

samtidigt även ledas upp på plattformen med gångsymbol. Det blir ologiskt att cyklisterna 

ska cykla upp på de korta, smala plattformarna där det dessutom kan stå väntande 

bussresenärer. 

 
 

 Kompletterande, förklarande, permanent skyltning bör övervägas. Man ska även ha i 

åtanke de som kör in på vägen längs med sträckan. 

 Ännu mer aktiv marknadsföring behövs inför och under den första tiden som 

bymiljövägen är i bruk. Något att ta med till kommande projekt. 

 Mer frekvent parkeringsövervakning behövs, speciellt under det inledande året. 

 Om möjligt även mer av hastighetskontroller från polisens sida. 



9 
 

 På sikt bör bymiljövägutformningen även omfatta sträckan från ICA-affären till Högalids 

folkhögskola där cykelbana tar vid både norrut och vidare västerut. 

 

Geografiskt urval och svarsfrekvens m.m. 
Enkäterna skickades ut per brev till de boende och till verksamheter med adresser i sydöstra 
delen av Smedby. Det rör sig om sammanlagt 299 utskick varav 11 kom i retur = 288. Den kunde 
även fyllas i direkt på webben via en dold länk med en adress som angavs på den tryckta enkäten. 
Ungefär tre av fem svarade via pappersenkäten och skickade den åter med bifogat returkuvert. 
Resten svarade via webbenkäten. Någon hade försökt svara via webbenkäten men upplevt att det 
inte fungerat och istället svarat med pappersenkäten. Totalt har 102 svarat vilket ger en 
svarsfrekvens på 35%. 

 

 
Det utvalda området som fick motta utskicket av enkäten. 

 
När det gäller enkätversionen som riktades till yrkesförare så skickades e-post till tre lokala 
taxiföretag, sju lokala trafikskolor samt till bussbolaget Nobina som kör lokaltrafiken och till 
Kalmars kommuns transportcentral på serviceförvaltningen. De uppmanades att vidareförmedla 
mailet till samtliga förare. Totalt inkom endast 17 svar och merparten av dessa var från 
bussförare (11 st). Vi kan alltså här inte ange någon svarsprocent. Bedömningen är ändå att alla 
svaren sammantaget ger en god bild av situationen. 

Könsfördelningen är relativt jämn för enkäten till de boende och verksamma i området men med 
en stor övervikt på män i enkäten riktad till yrkesförare. 
Genomsnittsåldern är högre bland de svarande som bor eller verkar i området (dominans i 
ålderskategorin 60-79 år följt av 40-59 år) än bland yrkesförarna (dominans i ålderskategorin 40-
59 år följt av 20-39 år).  
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Informationsskylt som sitter uppsatt i vardera ända av den ombyggda sträckan. Ingen ändring av den 
juridiska trafikskyltningen har gjorts. 
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Bilaga 1 

 
Sammanställning av svaren från boende och verksamma i området 
Hur trygg känner du dig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv när du går på den nya bymiljövägen? 

Namn  Antal  %  

Mycket trygg  11  11,6  

Trygg  68  71,6  

Otrygg  13  13,7  

Mycket otrygg  3  3,2  

Total  95  100  

 
 
Svarsfrekvens  

93,1% (95/102)  

 
 

 
 

 

 

 

Hur upplever du skillnaden i trygghet när du går på bymiljövägen jämfört med tidigare? 

Namn  Antal  %  

Mycket bättre  31  32,6  

Något bättre  26  27,4  

Ingen skillnad  30  31,6  

Något sämre  5  5,3  

Mycket sämre  3  3,2  

Total  95  100  

 
 
Svarsfrekvens  

93,1% (95/102)  
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Hur ofta väljer du att gå längs bymiljövägen jämfört med tidigare? 

Namn  Antal  %  

Mycket oftare  6  6,2  

Oftare  12  12,5  

Ingen skillnad  71  74  

Något mer sällan  5  5,2  

Mycket mer sällan  2  2,1  

Total  96  100  

 
 
Svarsfrekvens  

94,1% (96/102)  

 
 

 
 

 

 

 

 

Om du väljer bort att gå denna sträcka – vilka alternativa vägar väljer du då? 

Via Bo Gård  

Via Bo gård  

Syrenvägen = viktig väg  

Finns inte många att välja på. Ev. Nybrovägen, men då är det fara för livet, eftersom det helt saknas cykelväg där och 
hastigheten är mycket hög.  

Går inte det hållet om jag kan välja.  

Gröna gatan  

Går sällan det hållet.  

Många andra.  

Finns inga andra alternativ för oss  

Enbrocksvägen, Blomvägen, Hosselvägen  

Krooks väg, Dokumentvägen 

Vi kan inte välja!  

Ingen  

Gång och cykelvägar i byn.  
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Hur trygg känner du dig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv när du cyklar på den nya bymiljövägen? 

Namn  Antal  %  

Mycket trygg  12  14,6  

Trygg  56  68,3  

Otrygg  13  15,9  

Mycket otrygg  1  1,2  

Total  82  100  

 
 
Svarsfrekvens  

80,4% (82/102)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hur upplever du skillnaden i trygghet när du cyklar jämfört med tidigare? 

Namn  Antal  %  

Mycket bättre  26  31,3  

Något bättre  29  34,9  

Ingen skillnad  21  25,3  

Något sämre  5  6  

Mycket sämre  2  2,4  

Total  83  100  

 
 
Svarsfrekvens  

81,4% (83/102)  
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Hur ofta väljer du att cykla på bymiljövägen jämfört med tidigare? 

Namn  Antal  %  

Mycket oftare  5  5,9  

Något oftare  9  10,6  

Ingen skillnad  65  76,5  

Något mer sällan  3  3,5  

Mycket mer sällan  3  3,5  

Total  85  100  

 
 
Svarsfrekvens  

83,3% (85/102)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om du väljer bort att cykla denna sträcka – vilka alternativa vägar väljer du då? 

Dokumentvägen  

FINNS EJ  

Beror på vart man ska  

Syrenvägen = viktig väg  

Cyklar inte  

Se svar ovan.  

Finns ingen  

Cykelväg mot flyget.  

Väljer Gröna gatan, Krooks väg och in i villaområdet bort mot skolan. Finns ingen cykelväg för barnen efter ICA. =stort 
problem!  

Cyklar inte alls  

Innan valde vi att inte cykla  

Cyklar inte men jag går ibland  

Kläckebergavägen  

Vi kan inte välja  

Minst lika säker som Nybrovägen  

Inga  
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Hur trygg känner du dig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv när du kör bil på den nya bymiljövägen? 

Namn  Antal  %  

Mycket trygg  14  14,4  

Trygg  67  69,1  

Otrygg  13  13,4  

Mycket otrygg  3  3,1  

Total  97  100  

 
 
Svarsfrekvens  

95,1% (97/102)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hur upplever du skillnaden i trygghet när du kör bil på bymiljövägen jämfört med tidigare? 

Namn  Antal  %  

Mycket bättre  19  19,8  

Något bättre  27  28,1  

Ingen skillnad  29  30,2  

Något sämre  17  17,7  

Mycket sämre  4  4,2  

Total  96  100  

 
 
Svarsfrekvens  

94,1% (96/102)  
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Hur upplever du framkomligheten vid bilkörning på bymiljövägen? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  33  35,5  

Ganska bra  42  45,2  

Ganska dålig  13  14  

Mycket dålig  5  5,4  

Total  93  100  

 
 
Svarsfrekvens  

91,2% (93/102)  

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hur upplever du skillnaden i framkomlighet vid bilkörning jämfört med tidigare? 

Namn  Antal  %  

Mycket bättre  11  11,6  

Något bättre  23  24,2  

Ingen skillnad  38  40  

Något sämre  20  21,1  

Mycket sämre  3  3,2  

Total  95  100  

 
 
Svarsfrekvens  

93,1% (95/102)  
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Hur ofta väljer du att köra bil på bymiljövägen jämfört med tidigare? 

Namn  Antal  %  

Mycket oftare  1  1  

Något oftare  9  9,4  

Ingen skillnad  70  72,9  

Något mer sällan  6  6,2  

Mycket mer sällan  10  10,4  

Total  96  100  

 
 
Svarsfrekvens  

94,1% (96/102)  

 
 

 
 

 

Om du väljer bort att köra bil på denna sträcka – vilka alternativa vägar väljer du då? 

Dokumentvägen  

FINNS EJ  

Beror på vart man ska  

Syrenvägen = viktig väg  

Nybrovägen  

Nybrovägen, Kroks väg  

Nybrovägen  

Dokumentvägen eller Nybrovägen  

Syrenvägen  

Nybrovägen  

Gamla Nybrovägen  

Nybrovägen  

Nybrovägen eller via Krooks väg  

Krogs väg / flyget  

Nybrovägen  

Nybrovägen  

Väg 25.  

Har ingen bil  

Kör inte bil p.g.a min ålder 92 år  

Dokumentvägen  

Krooks väg, Dokumentvägen  

Vi har inga andra alternativ.  

Nybrovägen alt. Dokumentvägen  

Över järnvägen Smedbygård  

Företagsvägen.  
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Kön 

Namn  Antal  %  

Man  54  54  

Kvinna  46  46  

Annat  0  0  

Total  100  100  

 
 
Svarsfrekvens  

98% (100/102)  

 
 

 
 

 

Ålder 

Namn  Antal  %  

19 år eller yngre  1  1  

20-39 år  12  11,8  

40-59 år  34  33,3  

60-79 år  47  46,1  

80 år eller äldre  8  7,8  

Total  102  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (102/102)  
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Bor du inom Smedby tätortsgräns? 

Namn  Antal  %  

Ja  102  100  

Nej  0  0  

Total  102  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (102/102)  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

Bor du t.o.m. utmed själva bymiljövägen? 

Namn  Antal  %  

Ja  39  38,6  

Nej  62  61,4  

Total  101  100  

 
 
Svarsfrekvens  

99% (101/102)  

 
 

 
 

 

 

 

 



20 
 

Har du något ytterligare Du nu till sist vill nämna om bymiljövägen? 

Bussarna kör väldigt fort. Och håller sällan ut när man kommer och går. Annars sköter bilisterna sig perfekt. Tycker oxå att 
skillnaden mellan det röda och det svarta har blivit fort sämre. Är det blött ser man knappt skillnad. Hade inte linjerna varit 
hade det varit svårt. Sen undrar man hur det blir till vintern när det blir snö?  

Jag tror det för många råder en okunnighet hur man beter sig som trafikant (bilist, cyklist, gångare) vid byväg. Bilister kan 
utnyttja cykel/gångbanan då de inte har möte. Cyklister och gångare använder gång/cykelbanan i båda riktningarna, dvs 
cyklist möter cyklist på såväl hö som vä sida.  

Då jag ofta promenerar längs Smedbyvägen,med hund har jag fått konkurrens från massor av cyklister på trottoaren 
mellan Ica och Högalid, plötsligt har både vuxna och barn fått för sig att det är tillåtet att cykla på trottoaren, jag frågar 
mig om det gått ut något påbud att det är ok att cykla på ttrottoaren efter bygatans införande.  

Bussarna kör på den delen som är avsedd för gående även om de inte får möte och detta samtidigt som man går där.  

Många bilar står parkerade vid sidan och i fältet och då blir det svårt att gå/cykla.  

Den grusade gångbanan skall asfalteras fram till tomtgränsen.  

Hastigheten har snarare försämrat. Mötande trafik använder inte det röda fältet vid möte. Bussarna kör mycket fort /två 
f.d yrkesförare  

Upplever ingen större skillnad. De som kör för fort gör det fortfarande. Inte många kör max 40 km! Vissa gång- och 
cykeltrafikanter respekterar - fattar inte att det är högertrafik. Han går på vilken sida som helst. Även när det är mörkt o 
utan reflexer!  

Bredda asfalteringen på gång och cykelbanan intill kantstenen för att slippa grus och småsten med gånghaveri som följd.  

Fixa mötesplatser och sätt upp något till oss som går med djur. Då bilister ej har någon hänsyn till djuren.  

Folk kör Nybrovägen istället! Gör bygata där också!  

Ytterst tacksam för sådana här projekt. Man omyndigförklarar bilister. Tycker det fungerade lika bra tidigare, om inte 
bättre t.o.m.  

Att den faktiskt är ganska bra för både gående o cyklister, lite sämre för bilar. Men det är iallafall mycket bättre än innan. 
Det var på tiden att det hände nåt med vägen. Vi har bott här i 29 år - utan cykelväg!? Det händer sakta när det handlar 
om Smedby. Det känns lite som det bortglömda samhället.  

Ofta parkerade bilar på G.C delen vid ICA trots att det är lediga platser vid affären.  

Tycker det är som innan var bra. Onödigt. Lägg pengarna där de går mer nytta.  

Mindre trafik än tidigare?  

Bilarna kör väldigt fort vilket känns otryggt när man går på vägen.  

Bra förutom folk som tror att det är parkering på cykel o gångstråket.  

Skulle finnas flera sådana vägar.  

När jag stiger av bussen vid Krooks väg kör bussen en bit på miljövägen så jag måste gå i gruset för att känna mig trygg.  

Den har bidragit till ett lugnare trafiktempo. Det tas större hänsyn till alla fordonsslag och fotgängare. Väl värt att testa på 
flera håll.  

Man ser tyvärr parkerade bilar på gång- och cykelbanan. Det känns fel! Bussarna har "svårt" att veja!  

Skulle vara bra med ett fartgupp.  

Att tyvärr så många som kör längs vägen som inte förstått hur man ska köra. Händer nästan varje vecka att man får slänga 
sig i kanten. Även att man går på det "röda" fältet.  

Biltrafikanterna har i stort sätt blivit bättre på att hålla angiven hastighet 40 km/h, undantaget kvällar och nätter då många 
tycks tro att fri fart gäller. Busstrafiken tycks inte heller kunna hålla angiven hastighet. Många cyklister har plötsligt börjat 
cykla vänstertrafik, mot trafiken. Vad gäller för parkering ut med vägen?  

Vid busshållplatserna kan man misstänka (på grund av kulör på beläggning) att man vill att gående och cyklister skall upp 
på plattformen. Det är riskabelt att köra upp på rampen om det finns folk som väntar på buss. I vintras när det var snö, 
hade man inte snöplogat eller skottat rent på ramperna. Jag har tidigare skickat in foto och föreslagit att busshållplatsrena 
kan flyttas för bättre plats till gående och cyklister. Göran Martinsson goran.m@telia.com  

Bymiljövägen eller annan lösning för säker cykelväg för barn till skolan bör förlängas efter ICA och bort till 
gästgiveriet/Högalid. Idag finns ingen cykelväg en lång sträcka längs med smedbyvägen. Den osäkra cykelvägen till skolan 
gör att många föräldrar kör sina barn till skolan i bil inom samhället = dåligt för miljön och dåligt för barnens hälsa då de 
rör på sig mindre än vad de annars skulle. Många kör fortfarande för fort (mer än 40) på Smedbyvägen.  

Jättebra!  
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Nej  

Upplever ingen skillnad. Farthinder skulle haft bättre påverkan.  

Upplever att det är något mindre trafik  

Många KLT-bussar som kör alldeles för fort på vägen & kör på det rödmarkerade fältet trots att man går och/eller cyklar 
där för stunden.  

Vissa bilar, bussar och lastbilar håller fortfarande inte hastighetsbegränsningen. Skulle vilja ha fartgupp.  

Det körs ofta alldeles för fort! Både taxi, bussar i kollektivtrafik, bud/lastbilar och privatpersoner. Kör alldeles för fort = 
farthinder? Gående och cyklister syns dåligt = bättre vägbelysning?  

Bymiljövägen är bra men anslutningen till "torget" vid smedby centrum är usel. Vägmiljöerna i Smedby är mycket 
eftersatta.  

Tycker att det är en väsentlig förbättring!  

Det är fortfarande en hel del bilar som kör alldeles för fort tyvärr. Hastighetskontroller borde göras ibland av polis. Annas 
är vi mycket nöjda med bymiljövägen.  

Körs fortfarande för fort på gatan. Men blivit lugnare.  

Parkering förbjuden men alla vet inte det, bättre skyltning behövs.  

Vi tycker att detta alternativ är dåligt då vi märker att många bilar ligger kvar i "mitten" vid möte och när det både är 
cyklister/gängare på vägen + möte är det svårt att hinna veja undan  

Bilar, bussar, varubilar kör alldeles för fort + att folk som bor längs smedbyvägen tror att man kan parkera i det röda fältet 
utanför sin bostad.  

Hade varit bättre att rusta upp Nybrovägen.  

Fastighetsägare längs med vägen parkerar ganska ofta på gång/cykel-delen av vägen.  

Hastigheten har dämpats betydligt och bilister tar mer hänsyn. Upplever att bussarna kör för fort och lämnar mer sällan 
körbanan i mitten för att lämna plats för övriga trafikanter.  

Folk vet inte hur de skall köra. En del kör mitt i gatan utan att vika ner vid möte. En del kör vid sidan hela tiden.  

Bussen är inte så bra på att köra som den ska.  

Tyvärr står det ofta bilar parkerade längs vägen.  

Det har blivit mycket bättre. Nu vågar jag skicka mina barn själva på cykel, barn mellan 6-13 år. Att det blivit lite 
krångligare att köra bil spelar ingen roll. Barnens säkerhet först. Bra jobbat Kalmar kommun. Med vänlig hälsning Oskar 
Ljungström, Smedbyv 15, 072-1871000  

Otrygg när bussarna kommer. Man måste gå upp i gräset som är högt om bussen får möte. De visar INGEN hänsyn alls. De 
saktar inte ens in.* Bussarna (KLT 402) är myckket dålig när det gäller "reglerna" som man ska följa och de kör ALDRIG i 40 
km/h. Har varit i kontakt med KLT MÅNGA gånger gällande hur de kör men ingen bättring har skett. Inte ens om de har 
möte så visar de gående någon hänsyn. 8/10 ggr upplever man otrygghet.* Vissa trafikanter förstår fortfarande inte att 
man ska köra i mitten och kör på den röda delen. Dålig skylt? Skylten vid ICA sitter för högt och jag/vi tror att den även är 
för liten då den är lätt att missa.* Hade kanske varit bättre att bara ha en trottoar och att bilarna får två körfält (många är 
ovana).* Om man svänger av från vägen vid Bo allé så vet man heller inte "reglerna" som gäller på Smedbyvägen.* Se upp 
och visa hänsyn - står det på skyltarna. Låter väldigt farligt, vilka regler gäller. Har bilar/bussar-fordon förtur? Ska 
gående/cyklister gå upp i gräset?Viktigt speciellt när det också är skolväg, att veta att man som bilist ej har förtur (för det 
vet vi egentligen inte) ska gående se upp?"Se upp och visa hänsyn" är en livsfarlig "slogan" då man inte vet vad som gäller 
som man kan tolka hur som helst. Låter mer som en text man har på en karusell på Liseberg t.ex. radiobilarna! Extra 
viktigt!* Står det på skyltarna att det är så kallad Bymiljöväg? -Nej, bättre skyltning krävs! Eftersom denna typ av väg ej 
finns i Kalmar på andra ställen bör man lätt kunna ta reda på vad det är för väg.* Ska cyklister och gående hålla sig på 
"samma sida som på en vanlig väg"? - Svårtolkat tycker många.(Skylten vid ICA är trasig).* Kan man komplettera med 
farthinder för att man ska känna sig säkrare? (Tror ej sänkt hastighet hjälper när t.ex. bussarna kör så fort även att det är 
40 km/h).* Fler hundlatriner.* Bättre belysning (Stort tack för belysningen som vi äntligen fått vid cykelvägen -
Karlsrovägen).* Digital hastighetsskylt som visar vilken hastighet trafikanterna håller vore toppen (önsketänkande vi vet 
men vi skriver med ändå).Mycket, mycket bättre än innan. Med mer info och bättre skyltning kommer nog alla att känna 
sig mer säkra! Hoppas ni orkade läsa alla synpunkter. Trevlig sommar :-)  

Otryggheten i trafiksäkerheten när man kör bil är att det är fler cyklister och gående som befinner sig många gånger på fel 
sida mer. Särskilt när det är mörkt är det skrämmande. Om dessa per tror att det tryckt  

Den är fin  

Cyklister cyklar åt båda håll på samma sida. Bilar kör ofta på cykelvägen även när de är själva på vägen. Vid ICA 
(smedbyvägen) parkerar bilar på cykelvägen. Skylten vid ICA har någon kört på (sned).  

Bussarna håller inte ut rättså de inte har möte. Kör för närma när man går.Många parkerar längs vägen (huvudled).  
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Kompletterande synpunkter i två enkäter som skickades in en månad efter slutdatum och som därför inte ingår i övrig 
statistik: 
Bussen kör på hela Smedbyvägen på den tilltänkta gångbanan, även om det inte är möte med annan bil. Vid ett par 
tillfällen har jag gått längs vägen och två bilar har mötts och svängt ut i gångbanan utan att ha kontroll på de gående och 
jag har tvingats hoppa åt sidan. 
Tja, upplever att cyklisterna är mer sturska – ser oftare hur de kan cykla i bredd än tidigare. 
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Bilaga 2 

Sammanställning av svaren från yrkesförare 
Hur trygg känner du dig ur ett trafiksäkerhetsperspektiv när du kör i jobbet på den nya 
bymiljövägen? 

Namn  Antal  %  

Mycket trygg  2  11,8  

Trygg  11  64,7  

Otrygg  4  23,5  

Mycket otrygg  0  0  

Total  17  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  

 
 

 
Hur upplever du skillnaden i trygghet jämfört med tidigare? 

Namn  Antal  %  

Mycket bättre  3  17,6  

Något bättre  2  11,8  

Ingen skillnad  9  52,9  

Något sämre  3  17,6  

Mycket sämre  0  0  

Total  17  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Hur upplever du att framkomligheten är på bymiljövägen i din yrkeskörning? 

Namn  Antal  %  

Mycket bra  3  17,6  

Ganska bra  11  64,7  

Ganska dålig  3  17,6  

Mycket dålig  0  0  

Total  17  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  

 
 

 
Hur upplever du skillnaden i framkomlighet jämfört med tidigare? 

Namn  Antal  %  

Mycket bättre  2  11,8  

Något bättre  2  11,8  

Ingen skillnad  8  47,1  

Något sämre  5  29,4  

Mycket sämre  0  0  

Total  17  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Hur ofta väljer du att köra på bymiljövägen jämfört med tidigare? Frågan gäller ej bussförare. 

Namn  Antal  %  

Mycket oftare  0  0  

Något oftare  0  0  

Ingen skillnad  5  71,4  

Något mer sällan  0  0  

Mycket mer sällan  2  28,6  

Total  7  100  

 
 
Svarsfrekvens  

41,2% (7/17)  

 
 

 
Om du väljer bort att köra på denna sträcka – vilka alternativa vägar väljer du då? Frågan gäller ej 
bussförare. 

Om möjligt köra Nybrovägen lägre.  

genom smedby samhälle via kroksväg och dokumentvägen  

 
Kön 

Namn  Antal  %  

Man  15  88,2  

Kvinna  2  11,8  

Annat  0  0  

Total  17  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Ålder 

Namn  Antal  %  

19 år eller yngre  0  0  

20-39 år  5  29,4  

40-59 år  8  47,1  

60-79 år  4  23,5  

80 år eller äldre  0  0  

Total  17  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  

 
 

 
Vilken typ av yrkesförare är du? 

Namn  Antal  %  

Bussförare  11  64,7  

Lastbilsförare (tung lastbil)  0  0  

Lastbilsförare (lätt lastbil)  0  0  

Taxiförare  2  11,8  

Trafiklärare  4  23,5  

Annat  0  0  

Total  17  100  

 
 
Svarsfrekvens  

100% (17/17)  
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Har du något ytterligare Du vill nämna om bymiljövägen? 

Många bilister tror inte att dom kan använda vägrenen, då blir det trångt.  

Att det skulle stå hastighet på "vägen" och att bilisterna lämnar, bussen företräde skulle kanske också finnas en skyllt eller 
något som säger att bussen har företräde och så vidare.  

Jag upplever inte att medtrafikanter varken förstår innebörden av typen av väg och reglerna som bör tillämpas på den. 
Känns förövrigt inte heller som att hastigheten är lägre hos medtrafikanter men det får ju självklart ni utvärdera med 
hastighetskontroller.  

Dold kurva innan centrum om man kommer från travet  

 

När man kommer från Kalmar och närmar sig ICA så är sikten lite dålig och varför har man behållit trottoaren när det finns 
ett rött fält för gående och cyklister. Ta bort trottoaren och flytta ut det röda fältet så blir körbanan bredare med tanke på 
kurvan och den därigenom begränsade sikten  

Hade varit ännu säkrare om man kunde få bort privat/tjänstebilar som får för sig att det är fritt fram att parkera på 
gatan/blockera det röda fältet, förekommer ibland att så är fallet.  

Jag tycker att ändringen till bymiljöväg har fått ner hastigheten på ett bra sätt. Den har skapat en helt annan medvetenhet 
till medtrafikanter och närmiljö. man ser att de flesta håller bättre uppsikt nu.Trots att det kan ta längre tid som 
bussförare att passera sträckan när det är mycket trafik så ser jag det bara positivt med bymiljövägen.Tomas 
SandbergNobina  

Den är bra och bättre säkerhet för boende  

Ta tillbaka vägen som för  
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Bilaga 3  
Den tryckta enkäten till de boende och verksamma i området 
(webbversionen hade samma text men därtill en bild i inledningen) 
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Bilaga 4 
Webbenkäten till yrkesförare 
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