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Sammanfattning 
 
Stadsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden fick hösten 2016 ett gemensamt 
uppdrag att tillsammans med Utbildningsförvaltningen arbeta med trygga och säkra 
skolvägar i Haninge. Syftet med uppdraget var att trafikmiljön i skolornas närhet ska 
förbättras och att barns skolvägar ska vara trygga och säkra samt att resor till och från 
skolan i högre grad ska ske utan bil. Uppdraget syftade också till att åstadkomma ett 
systematiskt förvaltningsövergripande arbetssätt för arbetet med skolvägar och barns 
resande. Arbetet ska resultera i framtagande och genomförande av åtgärder, såväl 
beteendepåverkande åtgärder som fysiska åtgärder, för tryggare och säkrare skolvägar. 
 
För att inleda samarbetet för tryggare och säkrare skolvägar i Haninge genomfördes 
under våren 2017 ett pilotprojekt i HagaLyckebyskolan, kommunens största grundskola, 
där elevers resvanor och attityder till dessa kartlades med hjälp av enkätverktyg. Målet 
med projektet var att: 

 Få kunskap om elevers resvanor till och från skolan, samt hur de upplever sin 
skolväg 

 Skapa möjlighet för nya resvanor 

 Öka andelen gående och cyklister genom Mobility management-åtgärder 

 Se över trafiksäkerhet och tillgänglighet för elever som behöver skolskjuts 

 Tillgänglighetsanpassa och trafiksäkra busshållplatser  

 Säkerställa att hela resan upplevs som trygg och trafiksäker 

 Ta fram en grund till modell för hur Haninge kommun kan arbeta framöver med 
fler skolor i kommunen 

 
Kartläggningen genomfördes med hjälp av ett enkätverktyg i sammanlagt 27 klasser med 
elever i åk 3-9 samt genom utskick av en webbenkät till samtliga elevers vårdnadshavare. 
 
Denna rapport redovisar enkätresultaten från kartläggningen och föreslår åtgärder 
baserade på dessa med syfte att uppnå projektets mål. 
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Inledning 
 
Stadsbyggnadsnämnden och Utbildningsnämnden har fått ett gemensamt uppdrag att 
tillsammans med Utbildningsförvaltningen arbeta med trygga och säkra skolvägar i 
Haninge (Mål och budget 2017-2018). Syftet med uppdraget är att trafikmiljön i 
skolornas närhet ska förbättras och att barns skolvägar ska vara trygga och säkra samt att 
resor till och från skolan i högre grad ska ske utan bil. Uppdraget ska också syfta till att 
åstadkomma ett systematiskt förvaltningsövergripande arbetssätt för arbetet med 
skolvägar och barns resande. Åtgärderna ska innefatta såväl beteendepåverkande åtgärder 
som fysiska åtgärder. 
 
Trygga och säkra skolvägar handlar inte bara om hur skolvägarna ser ut utan även i hög 
grad om mängden trafik kring skolorna. Många vårdnadshavare väljer att skjutsa sina 
barn i bil till skolan vilket leder till en rörig trafiksituation i området runt skolorna. Det 
bidrar också till att skolvägarna blir otryggare. Trots att olycksstatistiken visar att 
skolvägarna är säkra finns en känsla av osäkerhet hos många vårdnadshavare vilket 
riskerar att leda till att fler skjutsar sina barn, något som skapar otrygghet. 
Stadsbyggnadsförvaltningen (SBF) genomför varje år fartdämpande åtgärder vid skolor i 
trygghetssyfte men erfarenheten är att alltefter det tillkommer nya elever och 
vårdnadshavare kommer nya krav på att bygga fler fysiska åtgärder. Detta löser dock inte 
grundproblemet med den stora mängden trafik kring skolorna. För att lösa problemet 
behöver vårdnadshavarnas resval påverkas, med syfte att öka andelen elever som går och 
cyklar till skolan. För detta behövs ett samarbete med Utbildningsförvaltningen (UBF), 
som genom sina forum för dialog och påverkan på bästa sätt kan nå skolorna och 
därigenom vårdnadshavarna. UBF har även kostnader för skolskjuts, beviljade med 
hänsyn till att skolvägarna inte är säkra. Ett samarbete för tryggare och säkrare skolvägar 
vid kommunens skolor ökar även möjligheten att minska skolskjutsen och därmed 
kostnaderna.    
 
För att inleda ett samarbete för tryggare och säkrare skolvägar i Haninge sökte SBF 
under hösten 2016 medel från kommunens interna klimatmiljon. Förslaget i ansökan var 
att en pilotskola skulle väljas ut och att förvaltningarna SBF, UBF och 
Kommunstyrelseförvaltningen (KSF) tillsammans skulle arbeta för att uppnå trygga och 
säkra skolvägar kring denna skola. Ansökan beviljades och HagaLyckebyskolan valdes ut 
som pilotskola med anledning av att det är kommunens största grundskola och då det 
idag är mycket trafik kring skolan, vilket bidrar till en otrygg och osäker trafikmiljö för 
eleverna. 

Syfte och mål 
Syftet med projektet är att trafikmiljön i skolornas närhet ska förbättras och att barns 
skolvägar ska vara trygga och säkra samt att resor till och från skolan i högre grad ska ske 
utan bil. Projektet syftar även till att åstadkomma ett systematiskt arbetssätt för arbetet 
med skolvägar och barns resande. Åtgärderna ska innefatta såväl beteendepåverkande 
åtgärder som fysiska åtgärder. 
 
Målet med projektet är att: 

 Få kunskap om elevers resvanor till och från skolan, samt hur de upplever sin 
skolväg 
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 Skapa möjlighet för nya resvanor 

 Öka andelen gående och cyklister genom Mobility management-åtgärder 

 Se över trafiksäkerhet och tillgänglighet för elever som behöver skolskjuts 

 Tillgänglighetsanpassa och trafiksäkra busshållplatser  

 Säkerställa att hela resan upplevs som trygg och trafiksäker 

 Ta fram en grund till modell för hur Haninge kommun kan arbeta framöver med 
fler skolor i kommunen 

Metod 
 
Projektet startades upp av SBF och UBF i januari 2017. En projektgrupp bildades och 
HagaLyckebyskolan valdes ut som pilotskola för projektet, med anledning av dess stora 
elevantal samt röriga trafiksituation. HagaLyckebyskolan består av två skolbyggnader, där 
elever i åk 1-5 går i Hagaskolan och elever i åk 6-9 går i Lyckebyskolan. 
 
För att underlätta kartläggning och sammanställning av elevernas resvanor och 
upplevelser av skolvägen användes kartverktyget Point Survey och konsultstöd för 
genomförande av kartläggning upphandlades.  
 
Projektet samordnades och förankrades med KSF (Hållbarhetsstrateg och 
kommunikation- och marknadsenheten) samt Park- och naturavdelningen.  
 
Projektledare, ansvarig för skolskjuts samt ansvarig konsult, genomförde en 
halvdagsutbildning i kartläggningsverktyget Point Survey. Under utbildningen beslutades 
att, på grund av det stora elevantalet (1091 elever) dela upp kartläggningen i två delar: en 
enkät till eleverna och en enkät till vårdnadshavare. Detta för att se huruvida enkätsvaren 
skiljer sig åt mellan de två grupperna. Sedan inleddes arbetet med att bygga upp 
enkäterna. Ett utkast med enkätfrågor togs fram och förankrades med projektgruppen. 
När gruppen enats om enkätfrågorna skapades enkäterna i verktyget Point Survey. 
Enkäterna delades upp i två delar. Den första delen bestod av ett antal frågor, vissa med 
svarsalternativ och vissa med fritextsvar. Den andra delen bestod av kartfrågor, där 
eleverna själva fick markera ut sin väg/sina vägar till och från skolan. De hade även 
möjligheten att markera ut platser de upplevde som positiva och platser de upplevde som 
negativa. För varje markering fanns möjligheten att skriva en fritextkommentar, och 
beskriva vad som var positivt och negativt med denna plats.  
 
Projektgruppen tog tillsammans med kommunikation- och marknadsenheten fram 
informationsmaterial om projektet som skickades ut till skolpersonal och 
vårdnadshavare.  
 
Kartläggningen av elevers resvanor och upplevelser av skolvägen genomfördes under 
vecka 17-20 2017. Kartläggningen genomfördes i 27 klasser i åk 3-9 med totalt 748 
elever. Eleverna fick en kortare presentation om hur enkäten fungerade och fick efter 
detta själva svara på enkäten i varsin iPad. Tidsåtgång per klass var ca 1 timme. 
 
Vårdnadshavare till elever i HagaLyckebyskolan fick svara på en enkät om barnens 
resvanor och om hur vårdnadshavare upplevde barnens skolväg. Enkäten skickades till 
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samtliga vårdnadshavare med barn i ÅK F-9 genom en länk via skolans 
kommunikationsverktyg Schoolsoft.  
 
Med hjälp av verktyget sammanställdes sedan resultatet av både elevernas och 
vårdnadshavarnas enkäter i denna rapport. I slutet av rapporten hittas en åtgärdslista 
med åtgärdsförslag baserade på elevers och vårdnadshavares enkätsvar, med syfte att 
skapa tryggare och säkrare skolvägar för eleverna på HagaLyckebyskolan.   

 

Resultat kartläggning elever och vårdnadshavare 
 
583 elever (av totalt 748 elever) och 209 vårdnadshavare fullföljde kartläggningen av 
elevers resvanor och uppfattning om skolvägar till och från HagaLyckebyskolan. Nedan 
redovisas resultatet av kartläggningen. Mer omfattande fritextsvar som tillhör vissa av 
enkätsvaren redovisas i Bilaga 1.  
 

Kartläggning elever 
 

Årskurs  
 
På nästa sida redovisas fördelningen av årskurser hos de elever som fullföljde 
kartläggningen.   

Årskurs Antal % 

A: 3 94 16,1 

B: 4 84 14,4 

C: 5 85 14,6 

D: 6 61 10,5 

E: 7 111 19 

F: 8 111 19 

G: 9 37 6,3 

Totalt 583 100 

 

Svarsfrekvens 

100% (583/583) 
 

 

 

Ovanstående tabell och diagram visar andelen elever som har svarat på enkäten, uppdelat 
på årskurs. Fördelningen av svar uppdelat på årskurser var enligt förväntan. Anledningen 
till den låga andelen svar från åk 9 är att det endast finns två klasser i den årskursen i 
Lyckebyskolan. 
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Könsfördelning  
 
Nedan redovisas könsfördelningen hos de elever som fullföljde kartläggningen 

Kön Antal % 

A: Flicka 280 48 

B: Pojke 287 49,2 

C: Vill inte svara 16 2,7 

Totalt 583 100 

Svarsfrekvens 

100% (583/583) 
 

 

Ovanstående tabell och diagram visar andelen elever som har svarat på enkäten, uppdelat 
på kön. Könsfördelningen var relativt jämn, något fler pojkar svarade på enkäten än 
flickor. 2,7 % ville inte svara på frågan.  
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Transportsätt till och från skolan 
 
För att kartlägga hur elever i Haga- och Lyckebyskolan tar sig till och från skolan under 
vinter- respektive sommartid fick eleverna svara på följande frågor: 

 Hur tar du dig oftast till och från skolan under vintern?  
o Till skolan 
o Från skolan 

 Hur tar du dig oftast till och från skolan under sommaren? 
o Till skolan 
o Från skolan 

 
Nedan följer resultatet: 
 
Vinterhalvåret, till skolan 

Transportsätt Antal % 

A: Går  219 37,6 

B: Cyklar 4 0,7 

C: Åker buss/tåg 190 32,6 

D: Åker bil 127 21,8 

E: Skolskjuts 36 6,2 

F: Annat 6 1 

Totalt 582 100 

Svarsfrekvens 

99,8% (582/583) 
 

 

 

Vinterhalvåret, från skolan  

Transportsätt Antal % 

A: Går  271 47,6 

B: Cyklar 3 0,5 

C: Åker buss/tåg 218 38,3 

D: Åker bil 39 6,9 

E: Skolskjuts 32 5,6 

F: Annat 6 1,1 

Totalt 569 100 

Svarsfrekvens 

97,6% (569/583) 
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Sommarhalvåret, från skolan 

Transportsätt Antal % 

A: Går  231 40,5 

B: Cyklar 99 17,4 

C: Åker buss/tåg 164 28,8 

D: Åker bil 28 4,9 

E: Skolskjuts 32 5,6 

F: Annat 16 2,8 

Totalt 570 100 

Svarsfrekvens 

97,8% (570/583) 
 

 

 

Resultatet på frågan hur eleverna tar sig till och från skolan under vinterhalvåret visar att fler 
blir skjutsade till skolan och att fler går, åker buss eller åker tåg hem. Samma trend visas 
under sommarhalvåret. Skillnaden här är dock att färre blir skjutsade till och från skolan och 
att en mycket högre andel cyklar till och från skolan.  
 
De elever som svarade att de åker bil till och/eller från skolan fick frågan om varför de gör 
detta. Eleverna kunde välja mellan fritextsvar (Annat) och följande svarsalternativ: 
 

 Det är för långt att gå eller cykla 

 Vägen till skolan känns otrygg att gå på 

 En vuxen lämnar mig vid skolan på väg till jobbet 

 Det är dåligt väder 

Sommarhalvåret, till skolan 
 

 
Transportsätt 

Antal % 

A: Går  205 35,3 

B: Cyklar 106 18,2 

C: Åker buss/tåg 146 25,1 

D: Åker bil 71 12,2 

E: Skolskjuts 36 6,2 

F: Annat 17 2,9 

Totalt 581 100 

 

Svarsfrekvens 

99,7% (581/583) 
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 Mina föräldrar tycker att det är farligt att gå och cykla 

 Annat 
 
Nedan följer resultatet för svarsalternativen samt fritextsvaret: 
  

Anledning skjutsas Antal % 

A: Det är för långt att gå 
eller cykla 

16 20 

B: Vägen till skolan känns 
otrygg att gå på 

2 2,5 

C: En vuxen lämnar mig vid 
skolan på väg till jobbet 

51 63,7 

D: Det är dåligt väder 3 3,8 

E: Mina föräldrar tycker att 
det är farligt att gå och cykla 

0 0 

F: Annat 8 10 

Totalt 80 100 

Svarsfrekvens 

12,2% (71/583) 
 

 

 

Om du valde annat, beskriv anledningen här  
 

Svar 

Det är kalt och murkt på morgonen  

Min bror hämtar mig på skolan 

Min pappa jobbar både nära och långt bort. Och min mamma jobbar i stan.  

Det är jobbigt att gå när man kan få sjus  

Min lille bror går i sama skolaðŸ˜Š 

För att jag vill åka med mamma  

Min pappa skusar både mig och min lille bror 

För att hon lämnar min brorsa på skolan han har inget busskort 

Svarsfrekvens 

1,4% (8/583) 
 

 
I ovanstående diagram är det tydligt att den största anledningen till att elever skjutsas till 
och från skolan är att en vuxen lämnar eleven på väg till jobbet (63,7 %). Den näst 
vanligaste anledningen som uppges är att det är för långt för eleven att gå eller cykla (20 
%). 
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Tar du dig själv till skolan eller får du sällskap?  
 
För att få kunskap om huruvida eleverna tar sig till skolan själva eller tillsammans med 
andra ställdes frågan om de tar sig till skolan själva eller om de får sällskap. Nedan följer 
resultatet. Observera att svaren i alternativ B även inkluderar att eleverna tar sig till 
skolan tillsammans med syskon.  

Transportsätt Antal % 

A: Jag tar mig till 
skolan själv 

324 48,9 

B: Jag tar mig till 
skolan med 
kompisar 

195 29,5 

C: Jag tar mig till 
skolan med en 
vuxen 

43 6,5 

D: Jag går eller 
cyklar inte till 
skolan 

100 15,1 

Totalt 662 100 

Svarsfrekvens 

99% (577/583) 
 

 

 

Resultatet visar att de nästan 50 % av eleverna tar sig till skolan själv. Nästan 30 % tar sig till skolan 
med kompisar eller syskon. 
 
Om du fick välja, hur skulle du vilja ta dig till och från skolan?  
 
I syfte att ta reda på hur eleverna skulle vilja ta sig till och från skolan om de själva fick välja 
ställdes denna fråga. Eleverna kunde välja mellan fritextsvar (Annat) och följande svarsalternativ: 
 

 Gå hela vägen 

 Gå från en avlämningsplats (bli avsläppt en liten bit från skolan och gå sista sträckan själv) 

 Gå med andra barn tillsammans med en vuxen (vandrande skolbuss) 

 Cykla 

 Åka buss/tåg 

 Åka bil 

 Skolskjuts 

 Annat 
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Nedan följer resultaten från de redan förutbestämda svarsalternativen. För fritextsvar, se Bilaga 1.  
  

Om du fick välja Antal % 

A: Gå hela vägen 190 25,1 

B: Gå från en 
avlämningsplats (bli avsläppt 
en liten bit från skolan och gå 
sista sträckan själv) 

34 4,5 

C: Gå med andra barn 
tillsammans med en vuxen 
(vandrande skolbuss) 

13 1,7 

D: Cykla 132 17,4 

E: Åka buss/tåg 140 18,5 

F: Åka bil 157 20,7 

G: Skolskjuts 47 6,2 

H: Annat 44 5,8 

Totalt 757 100 

Svarsfrekvens 

100% (583/583) 
 

 

 

 
Resultatet visar att högst andel av eleverna, 25,1 %, vill gå hela vägen till skolan själv. 
20,7 % vill åka bil. Tätt därefter följer alternativen Åka buss/tåg och Cykla. 5,8 % av 
eleverna svarade Annat, dessa fritextsvar återfinns i bilaga 1.   
 

Positiva och negativa platser  
 
I enkätens kartfråga fick eleverna markera sin skolväg/sina skolvägar, välja att markera 
platser och skriva tillhörande positiva och negativa kommentarer, en fråga som var valfri. 
Då 583 elever markerade ut sin skolväg/sina skolvägar blev det för mycket information 
för att kunna dra några slutsatser från kartbilden (se exempelbilden på markerade 
skolvägar för åk 3 på nästa sida).  
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Kartan visar skolvägar för elever i åk 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nedan följer en översiktlig karta med elevernas markeringar, där rött symboliserar 
negativ markering och grön symboliserar positiv markering. För mer detaljerad 
information kring markeringarna, se kapitel 6.1.4.  
 
Kartan visar elevernas positiva (gröna) och negativa (röda) markeringar  

 
Svarsfrekvens  

46,7% (272/583)  
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Resultatet visar att 272 av totalt 583 elever valde att markera positiva och/eller negativa 
platser när de svarade på kartfrågan. I området närmast skolan återfinns flest 
markeringar.  
 
Enkäten avslutades med två frågor med fritextsvar:  

 Vad är det bästa med din skolväg?  

 Om du fick bestämma över din skolväg, hur skulle du vilja att den var? 
 
För svar på dessa frågor, se Bilaga 1. 

Kartläggning vårdnadshavare 

Årskurs  
Nedan redovisas fördelningen av årskurser hos de elever vars vårdnadshavare fullföljde 
kartläggningen.   
 

Årskurs Antal % 

A: F 30 14,4 

B: 1 17 8,1 

C: 2 29 13,9 

D: 3 31 14,8 

E: 4 24 11,5 

F: 5 18 8,6 

G: 6 14 6,7 

H: 7 23 11 

I: 8 15 7,2 

J: 9 8 3,8 

Totalt 209 100 

Svarsfrekvens 

100% (209/209) 
 

 

 

Resultatet visar att en högre andel vårdnadshavare till elever i åk F, 2, 3, 4 och 7 svarade 
på enkäten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Könsfördelning 
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Nedan redovisas könsfördelningen hos de elever vars vårdnadshavare fullföljde 
kartläggningen.  
  

  

Ovanstående tabell och diagram 
visar könsuppdelningen hos de 

elever vars vårdnadshavare har 
svarat på enkäten. Könsfördelningen var relativt jämn, något fler vårdnadshavare till 
flickor svarade på enkäten. 0,5 % angav ej kön.  

Kön Antal % 

A: Flicka  107 51,2 

B: Pojke 101 48,3 

C: Vill inte ange 1 0,5 

Totalt 209 100 

Svarsfrekvens 

100% (209/209) 
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Transportsätt till och från skolan 
 
För att kartlägga hur barn till vårdnadshavare i Haga- och Lyckebyskolan tar sig till och från skolan under 
vinter- respektive sommartid fick vårdnadshavare svara på följande frågor: 
 

 Hur många dagar i veckan går eller cyklar ditt barn under vinterhalvåret?   
o Till skolan 
o Från skolan 

 Hur många dagar i veckan går eller cyklar ditt barn under sommarhalvåret?   
o Till skolan 
o Från skolan 

 Hur många dagar i veckan skjutsas ditt barn under vinterhalvåret? 
o Till skolan 
o Från skolan  

 Hur många dagar i veckan skjutsas ditt barn under sommarhalvåret? 
o Till skolan 
o Från skolan 

 

Vinterhalvåret, gå och cykla till skolan 

Antal dagar Antal % 

0 114 54,8 

1 7 3,4 

2 8 3,8 

3 9 4,3 

4 13 6,2 

5 57 27,4 

Totalt 208 100 

Svarsfrekvens 

99,5% (208/209) 
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Vinterhalvåret, gå och cykla från skolan 

Antal dagar Antal % 

0 99 47,4 

1 10 4,8 

2 10 4,8 

3 6 2,9 

4 12 5,7 

5 72 34,4 

Totalt 209 100 

Svarsfrekvens 

100% (209/209) 
 

 

 

Sommarhalvåret, gå och cykla till skolan 

Antal dagar Antal % 

0 87 41,8 

1 10 4,8 

2 12 5,8 

3 11 5,3 

4 12 5,8 

5 76 36,5 

Totalt 208 100 

Svarsfrekvens 

99,5% (208/209) 
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Sommarhalvåret, gå och cykla från skolan 

Antal dagar Antal % 

0 71 34 

1 11 5,3 

2 14 6,7 

3 10 4,8 

4 15 7,2 

5 88 42,1 

Totalt 209 100 

Svarsfrekvens 

100% (209/209) 
 

 

 

Resultatet på frågan om hur många dagar i veckan som eleverna går och cyklar till och från skolan under 
vinterhalvåret visar att 54,8 % aldrig går och cyklar till skolan men att denna siffra sjunker till 47,4 % 
hem från skolan. Under sommarhalvåret ligger dessa siffror på 41,8 % respektive 34 %.  
 
Vinterhalvåret, skjutsas till skolan 

Antal dagar Antal % 

0 85 40,7 

1 16 7,7 

2 15 7,2 

3 14 6,7 

4 7 3,3 

5 72 34,4 

Totalt 209 100 

Svarsfrekvens 

100% (209/209) 
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Vinterhalvåret, skjutsas från skolan 

Antal dagar Antal % 

0 113 54,1 

1 16 7,7 

2 8 3,8 

3 9 4,3 

4 9 4,3 

5 54 25,8 

Totalt 209 100 

Svarsfrekvens 

100% (209/209) 
 

 

 

Sommarhalvåret, skjutsas till skolan 

Antal dagar Antal % 

0 102 48,8 

1 16 7,7 

2 15 7,2 

3 13 6,2 

4 9 4,3 

5 54 25,8 

Totalt 209 100 

Svarsfrekvens 

100% (209/209) 
 

 

 

Sommarhalvåret, skjutsas från skolan 

Antal dagar Antal % 

0 127 60,8 

1 12 5,7 

2 11 5,3 

3 10 4,8 

4 8 3,8 

5 41 19,6 

Totalt 209 100 

Svarsfrekvens 

100% (209/209) 
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Resultatet på frågan om hur många dagar i veckan som eleverna skjutsas till och från skolan under 
vinterhalvåret visar att 40,7 % aldrig skjutsas till skolan och att 54,1 % aldrig skjutsas hem. Under 
sommarhalvåret ligger dessa siffror på 48,8 % respektive 60,8 %. Ca en tredjedel skjutsas alltid till skolan 
och lite färre skjutsas alltid hem. 
 

Varför skjutsas ditt barn till skolan?  
 
De vårdnadshavare som svarade att eleverna skjutsas till och/eller från skolan fick följdfrågan om varför 
de skjutsades. Vårdnadshavarna kunde välja mellan fritextsvar (Annat) och följande svarsalternativ, flera 
alternativ var valbara: 
 

 Lämnas/hämtas vid skolan på väg till/från annat resmål 

 Tidsbrist 

 Trafiken är för farlig för att låta barnet gå eller cykla mellan hemmet och skolan 

 Vägen till skolan känns för otrygg (syftar på annat än trafiken) för att låta barnet gå eller cykla  

 Dåligt väder 

 Barnet har mycket packning 

 Barnet är för litet för att gå/cykla ensam 

 Barnet åker med skolskjuts 

 Annat 
 
Nedan redovisas svaren:  
 

Namn Antal % 

Lämnas/hämtas vid skolan på väg till/från annat resmål 70 23,3 

Tidsbrist 35 11,7 

Trafiken är för farlig för att låta barnet gå eller cykla mellan hemmet och 
skolan 

24 8 

Vägen till skolan känns för otrygg (syftar på annat än trafiken) för att låta 
barnet gå eller cykla  

17 5,7 

Dåligt väder 27 9 

Barnet har mycket packning 16 5,3 

Barnet är för litet för att gå/cykla ensam 45 15 

Avståndet till skolan är för långt 38 12,7 

Barnet åker med skolskjuts 8 2,7 

Annat 20 6,7 

Totalt 300 100 
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Om annat  

Fritextsvar 

Incheckning av målsman på fritids krävs. 

skjutsar lillebror och storebror åker med 

Barnet är trött och hinner annars inte äta frukost 

Samordnas med resten av familjen som åker samtidigt 

Mysigt att få lämna en dag. 

Mysigt att få lämna 

På vinterhalvåret blir det för mörkt att gå hem själv på eftermiddagen. På morgonen 
går jag tillsammans med barnen till skolan.  

är en snäll mor 

Vår dotter åker buss alla dagar. 

Många gånger av ren lathet och det går snabbare givet våra tidiga morfar. Sen är inte 
dottern för liten utan man litar helt enkelt inte på omgivningen och då menar jag inte 
trafiken utan människor generellt. 

Skoltaxi pga funktionsvariation. 

Han åker buss 

Sena träningar gör att hon behöver extra sovmorgon ngn gång per vecka  

Barnet åker med mindre syskon 

Svarsfrekvens 

63,2% (132/209) 
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Barnets ålder 

Ledig förälder 

Pga att lillebror blir skjutsad 

Skjutsar ändå lillebror, som är för liten att gå/cykla 

Barnet kommer försent,pga av neuropsykiatriskt diagnos vägrar gå. 

Förälder har möjlighet att lämna 

Lämna henne vid busshållsplatsen med bil åker ändå flörbi skolan på väg till jobbet  

Väg största delen utan belysning, delvis genom mörka skogspartier, ca 2km mellan 
hem och skola. 

Svarsfrekvens 

10,5% (22/209) 
 

 

   

Resultatet på frågan om varför vårdnadshavaren skjutsar sitt barn till skolan visar att den vanligaste 
anledningen är att barnet Lämnas/hämtas vid skolan på väg till/från annat resmål (23,3 %). Därefter 
följer att Avståndet är för långt (12,7 %) samt Tidsbrist (11,7 %). 6,7 % svarade Annat och tabellen ovan 
visar fritextsvaren.   
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Avlämningsplatser 
 
Det finns idag fyra avlämningsplatser placerade i en bit från skolan. 
 

 
 
Syftet med avlämningsplatser är att skjutsande vårdnadshavare ska kunna släppa av barnen en bit från 
skolan så att barnen går den sista biten själva.  
 
För att få kunskap om användning och upplevelse av avlämningsplatserna ställdes följande frågor:  
 

 Känner du till dessa avlämningsplatser?  

 Om ja: Har du använt dig av dem? 
o Om ja: Vilka brukar du använda?  

 Om nej: Skulle du kunna tänka dig att använda dig av en avlämningsplats?  
o Om nej: Berätta varför. 
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Resultatet redovisas nedan:  
 
Känner du till dessa avlämningsplatser?  

Kännedom Antal % 

A: Ja  76 36,9 

B: Nej 130 63,1 

Totalt 206 100 

Svarsfrekvens 

98,6% (206/209) 
 

 

 

Har du använt dig av avlämningsplatserna?  

Användning Antal % 

A: Ja 18 23,7 

B: Nej 58 76,3 

Totalt 76 100 

Svarsfrekvens 

36,4% (76/209) 
 

 

 

Skulle du kunna tänka dig använda dig av en avlämningsplats?  

Vill använda? Antal % 

A: Ja  70 54,3 

B: Nej 59 45,7 

Totalt 129 100 

Svarsfrekvens 

61,7% (129/209) 
 

 

 

Fritextsvaren på frågan ”Om nej, berätta varför” återfinns i bilaga 2. 
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Vilka avlämningsplatser brukar du använda?  

Vilken används? Antal % 

A: Sågenvägen 4 20 

B: Daggkåpevägen 0 0 

C: Vendelsö skolväg 11 55 

D: Kaptensvägen 5 25 

Totalt 20 100 

Svarsfrekvens 

8,6% (18/209) 
 

 

 

Förbättra avlämningsplatserna  

Fritextsvar 

Den vi använder på kaptensgatan är bra, dock kommer många elever från bussen vandrande 
längsmed och mitt i vägen på Kaptensvägen längsta del. Där borde en trottoar finnas. 

Nej, Vendeslsö Skolväg är okej 

Vet ej 

Vet ej 

Vet ej  

Jag tycker att dom är bra som finns  

Tycker denna fungerar bra 

Svarsfrekvens 

3,8% (8/209) 
 

 

 
Större delen, 63 %, av de vårdnadshavare som svarade på enkäten kände inte till avlämningsplatserna. 
 
Av de som kände till avlämningsplatserna har 23,7 % någon gång använt sig av dom. Den mest populära 
är Vendelsö skolväg (55 %), sedan kommer Kaptensvägen (25 %), och 20 % använder sig av 
Sågenvägen. Ingen använder avlämningsplatsen vid Daggkåpevägen. Av de som svarade att de inte 
använt sig av någon avlämningsplats kan 54,3 % tänka sig att göra detta framöver.  
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Vandrande skolbuss  
 
För att kartlägga potentialen till att starta en vandrande skolbuss ställdes följande frågor till 
vårdnadshavare: 
 

 Skulle du kunna tänka dig att vara med i en vandrande skolbuss? 

 Hur skulle Haninge kommun kunna bidra till att starta vandrande skolbussar? 
 
Nedan följer resultaten från första frågan. För fritextsvar på fråga två, se Bilaga 2. 
 
Vill du vara med i en vandrande skolbuss? 

Namn Antal % 

A: Ja 26 12,4 

B: Nej 119 56,9 

C: Kanske 64 30,6 

Totalt 209 100 

Svarsfrekvens 

100% (209/209) 
 

 

 

Flest vårdnadshavare (56,9 %) svarade att de inte kan tänka sig att vara med i en vandrande skolbuss. 
12,4 % svarade att de kan tänka sig detta, och 30,6 % svarade kanske.  

 
Positiva och negativa platser 
 
I enkätens kartfråga fick vårdnadshavare välja att markera platser och skriva tillhörande 
positiva och negativa kommentarer, en fråga som var valfri. Nedan följer en översiktlig 
karta med vårdnadshavarnas markeringar, där rött symboliserar negativ markering och 
grön symboliserar positiv markering. För mer detaljerad information kring 
markeringarna, se kapitel 6.3. 
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Kartan nedan visar vårdnadshavarnas positiva (gröna) och negativa (röda) markeringar 

 
 

Svarsfrekvens  

29,7% (62/209)  

  
Den översiktliga kartan över markeringarna visar att vårdnadshavare i högre utsträckning 
angav negativa markeringar. De flesta markeringarna är placerade i närheten till skolan.  
 
Enkäten avslutades med en fråga med fritextsvar: 
 

 Har du fler tankar och idéer om ditt barns skolväg? 
 
För svar på frågan, se bilaga 2. 
 
Övergripande kommentarer elever och vårdnadshavare 
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I kartläggningen framkom många synpunkter om höga hastigheter. Markeringarna är 
både placerade i närheten av skolan och i områdena runt omkring. Detta indikerar att 
både elever och vårdnadshavare vill se sänkta hastigheter i hela Vendelsö.  
Djupdykning områden kring skolan 
För att bättre kunna förstå vilka platser som behöver särskilt fokus gällande fysiska och 
beteendepåverkande åtgärder undersöktes områden med många kommentarer närmare. 
Nedan redovisas område för område. Det är endast de negativa kommentarerna som 
redovisas i detta kapitel. 
 

Hagaskolan 
 
ÅK 3  

 
 
Elever i åk 3 upplever att bilar och bussar kör i höga hastigheter (röd markering) i 
området nära skolan. Eleverna upplever även att bilar inte ser sig för och att de inte 
stannar. Det är många bilar parkerade och i rörelse kring skolan och eleverna tycker att 
det saknas övergångsställen och fartgupp. Det finns en känsla av otrygghet när eleverna 
passerar skolgården vid Lyckebyskolan, speciellt när det är mörkt och många ungdomar 
hänger omkring. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



28 

 

 
 
 
ÅK 4 
 

 
 
I åk 4 upplever man inte i samma utsträckning att bilarna inte ser sig för. Dock upplever 
man höga hastigheter och många bilar som är parkerade och i rörelse. Det inkom även 
kommentarer om att övergångsstället är felplacerat.  
 
ÅK 5 
 

 
 
I åk 5 upplever man höga hastigheter, bilar som är parkerade och i rörelse. Det inkom 
även kommentarer om att det bland annat saknas gångbana, väderskydd vid skolbussen 
och otrygghet kring ungdomar och mopeder.  
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ÅK 6-9 
 

 
 
Även om eleverna i åk 6-9 inte går i Hagaskolan utan Lyckebyskolan hade de ändå 
kommentarer om trafiken kring Hagaskolan. Förutom höga hastigheter och bilar 
kommenterades det bland annat om att bussen går för sällan, att gångbanan är bristfällig 
och att det saknas parkering för cykel och moped.  
 
 
Vårdnadshavare Hagaskolan sydväst 
 

Vårdnadshavarnas markeringar med tillhörande kommentarer i samma område var så 
pass många att området delades upp i 3 delområden; Hagaskolan sydväst, Hagaskolan 
sydost och Hagaskolan nordväst. Markeringarna och kommentarerna liknade elevernas. 
Det lämnades synpunkter om många bilar, höga hastigheter, avsaknad av övergångsställe, 
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bristfälliga gång- och cykelbanor och att bilarna inte ser sig för. Det inkom även 
kommentarer om att en låsbar cykelparkering saknas på skolgården.  
 
Vårdnadshavare Hagaskolan sydost  

 
 
Sydost om skolan rör de flesta kommentarer parkerade bilar och många bilar i rörelse. 
Övergångsstället vid korsningen Skomakarvägen/Skansvägen upplevs osäkert då många 
bilar rör sig där i höga hastigheter och inte ser sig för. Träd och buskar längs Skansvägen 
upplevs skymma sikten.  
 
Vårdnadshavare Hagaskolan nordöst 
 

 
 
Gångbanan längs Vendelsö skolväg och även längs Skansvägen har fått flertalet 
kommentarer då den upplevs som bristfällig. På ett antal platser ser sig inte bilarna för, 
och de kör i höga hastigheter. Övergångsstället vid korsningen Vendelsö 
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skolväg/Skansvägen upplevt som osäkert mycket på grund av detta. Många elever tar sig 
till skolan via Skansvägen där det också rör sig många bilar, och där många bilar parkerar. 
Lyckebyskolan ÅK 6-9 
 

 
 
Lyckebyskolan fick inte lika många markeringar och kommentarer i jämförelse med 
Hagaskolan. En gång- och cykelväg som ansluter till skolan upplevs som hal under 
vinterhalvåret. Ett område utanför skolan upplevs otryggt då många ungdomar hänger 
där och det samtidigt är dålig belysning. Miljön i samma område upplevs som smutsig 
och tråkig. 
 
Vårdnadshavare söder om Haga- och Lyckebyskolan 

 
Det inkom inga markeringar eller kommentarer av vårdnadshavare i området i närheten 
av Lyckebyskolan. Ovanstående bild visar markeringar i bostadsområdet söder om 
skolorna. Det upplevs att bilförare inte ser sig för, och att gång- och cykelbanor är 
bristfälliga. På enstaka platser inkom markeringar om många bilar och höga hastigheter.  
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Vårdnadshavare Vendelsö skolväg/Vendelsömalmsvägen 

 
Längre söderut på Vendelsö skolväg upplever vårdnadshavare att bilar kör i höga 
hastigheter. Övergångsstället vid korsningen Vendelsö skolväg/Källtorpsvägen samt 
korsningen Vendelsö skolväg/Vendelsömalmsvägen samt upplevs som otrygga på grund 
av många bilar och dålig sikt.  
 
Vårdnadshavare Sågen/Lyckebyvägen 
 

 
 
I området Sågen/Lyckebyvägen inkom många markeringar och kommentarer om den 
bristfälliga belysningen, dels i Sågen men också längs den östra delen av Lyckebyvägen. 
Här upplevs även bilförare köra för fort, inte se sig för och samtidigt finns ingen gång- 
eller cykelbana. Detta sammantaget bidrar till upplevelsen om att detta är en otrygg väg.  
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Vårdnadshavare Haningevallen 
 

 
 
Ett område öster om Haningevallen upplevs ha en bristfällig gång-/cykelbana samt 
bristfällig belysning.  
 
 
Vårdnadshavare Sågenrondellen  
 

 
 
I området kring Sågenrondellen inkom några markeringar med kommentarer om bland 
annat avsaknad av övergångställe och många bilar. 
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Vårdnadshavare Gudö 
 

 
 
I Gudö inkom markeringar och kommentarer om många bilar, höga hastigheter och 
avsaknad av övergångsställe. Flera markeringar placerades på Bondvägen som upplevs 
som särskilt otrygg. Det inkom även kommentarer om att hållplatsen för skolbussen är 
bristfällig.   

 
Belysning 
 
Då det inkom en del kommentarer om bristfällig belysning i området kring skolan 
gjordes en särskild översiktsbild över dessa. Gula markeringar visar var det inkommit 
kommentarer om den bristfälliga belysningen: 
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Lärdomar av uppbyggnad av enkät och kartläggningen 
 
Detta kapitel beskriver de utmaningar och svårigheter som inträffade i pilotprojektet, 
med syfte att förfina genomförandet till nästa kartläggning: 
 
För stor mängd information 
Det inkom så många svar (583 svar) i elevenkäten och även till viss mån i enkäten för 
vårdnadshavare (207) att mängden information blev svårhanterlig. Det kan vara klokt att 
dela upp enkäten ytterligare för att kunna hantera informationen på bästa sätt. Det bör 
även undersökas om enkäten via kartläggningsverktyget kan utformas med fler 
filtreringsfunktioner för att hantera stora datamängder. 
 
Två enkäter vid två skolbyggnader 
I HagaLyckebyskolan går elever i åk F-5 i Hagaskolan och elever i åk 6-9 i 
Lyckebyskolan. Det är ca 300 meter mellan skolbyggnaderna. För att förenkla för 
eleverna valde projektgruppen att låsa slutpunkten i enkätens kartfråga (när eleverna 
skulle markera ut sin väg till skolan). I och med att de yngre eleverna, som eventuellt 
skulle finna kartfrågan lite svårare än de äldre, gick i Hagaskolan låstes denna som 
slutpunkt för samtliga elever. Detta förvirrade dock de äldre eleverna som inte gick i 
Hagaskolan. För att underlätta för eleverna bör man framöver göra en enkät per 
skolbyggnad.  
 
Åldersgräns på enkät? 
I detta pilotprojekt genomfördes enkäten från åk 3 till åk 9. Dock tog det väldigt lång tid 
för de yngre eleverna att genomföra enkäten. Det kan vara klokt att framöver låta de 
yngre eleverna svara på enkäten i lugn och ro hemma, tillsammans med vårdnadshavare.  
 
Tydligare enkät 
Under kartläggningen blev det tydligt att vissa frågor kunde misstolkas av eleverna. Det 
är viktigt att noga tänka igenom formuleringen av frågorna så det blir tydligt för eleverna 
vad de svarar på.  
 
Många elever såg ej Skicka-knappen då den försvann ur bild på de iPads eleverna 
använde. I och med detta försvann några av elevernas enkätsvar. Fundera över hur 
Skicka-knappen kan visas tydligare, och testa själv enkäten på den typ av IT-utrustning 
som eleverna sedan ska använda för att se till att allt kommer med i skärmen. 
 
Vissa elever hann inte genomföra enkäten under lektionen, och det fanns ingen 
möjlighet för eleverna att pausa enkäten och göra klart den sedan. Denna möjlighet är 
viktig att ha med framöver.  
 
Mer information till skolpersonal  
Skolpersonalen bör vara mer informerad om enkäten och hur den fungerar så de kan 
vara med och svara på frågor i större utsträckning under kartläggningen. Förslagsvis kan 
ett informationsmöte tillsammans med skolpersonalen där enkäten noga gås igenom vara 
att föredra.  
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Bättre förberedelse IT-utrustning  
För att inte förlora tid under kartläggningen bör skolan se till att eleverna har vad som 
behövs för att enkelt logga in och starta enkäten (inlogg till iPad etc.) 
 
Mer information till vårdnadshavare 
Svarsfrekvensen från vårdnadshavare var relativt låg. Framöver behöver mer information 
nå ut till vårdnadshavare, via skolans kanaler såsom Schoolsoft, veckobrev, 
föräldramöten etc.  
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Åtgärdsförslag 
 
Nedan följer en lista över åtgärder baserade på förutsättningarna i området och elevers 
samt vårdnadshavares kommentarer. Åtgärderna har som syfte att öka trafiksäkerheten 
och tryggheten i samband med elevernas skolvägar och ska främja en ökad andel gång- 
och cykel till och från skolan. Det är av största vikt att förvaltningarna samarbetar kring 
åtgärderna för att en tryggare och säkrare trafiksituation i och kring skolan ska uppnås. 
Åtgärderna är uppdelade inom olika området, möjlig tidplan över när de kan genomföras 
och vilka som ansvarar för att åtgärden uppnås.  
 
 

 
 

 
Åtgärd 

 
Kommentar 

 

 
G

å
n

g
 

 
 
 

Inventera stråk från avlämningsplatser 

 
Stråken används enligt 

kartläggningen (se markering av 
skolvägar, kap 4.1.6) av många 

elever och inventeras för 
identifiering av förbättrings-

åtgärder. 
 

 
 

Förbättra stråk från avlämningsplatser 

 
Förbättringsåtgärder genomförs 
för att trygga och säkra stråken 
samt att göra stråken attraktiva 

för fler elever. 
 

 
 

Belysning, se över hela området 

 
Samtliga belysningssynpunkter 
(se belysning kap. 6.3) ses över 

och förbättras vid behov. 
 

 
Förbättra sikt, röj buskar och träd 

 Runt pollare och refuger på 
Skomakarvägen 

 

 
Markeringar i kartläggningen 

kring brist på sikt ses över och 
förbättras vid behov. 

 
 

 
Måla utvalda skolvägar lekfullt, t.ex.: 

 Hage 

 Inte nudda mark 

 Plantera växter i samarbete 
med eleverna 

 Satsa extra på gc-väg mellan 
tennisbanan och Skansvägen 
 

 
För att uppfylla vissa önskemål 

från elever om hur de skulle vilja 
att skolvägen var målas utvalda 

skolvägar lekfullt. Växter 
planteras i samarbete med 

eleverna. 
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Marknadsföra avlämningsplatser och 
Vandrande skolbuss 

 Uppdatera karta över 
avlämnings-platser 

 Marknadsför i synnerhet 
Daggkåpevägen 

 Informera om Vandrande 
skolbuss 
 

 
I kap. 6.1.2. framkom att vissa 

vårdnadshavare använder 
avlämningsplatserna och att 
andra kan tänka sig detta. 
Åtgärden syftar till att öka 

kännedom om 
avlämningsplatser och därmed 
få fler att använda dessa. Det 
framkom även ett intresse om 

vandrande skolbuss, varför 
information om denna är 

nödvändig. 
 

 
 

Informera kring incheckningsrutiner 

 
I kartläggningen framkom att 
det finns en osäkerhet kring 
incheckningsrutiner varför 
information om dessa är 

nödvändig. 
 

 
Initiera vandrande skolbuss 

 
 

 
Vid intresse bör en vandrande 

skolbuss initieras. 
 

 
Utred möjlighet till enkelriktad 

skoltrafik runt Hagaskolan 
 

 
I syfte att minska antalet bilar 

kring skolan är enkelriktad 
skoltrafik värt att utreda. 

 

 
 
 

Gång- och cykelbana längs hela 
Bondvägen 

 
Syftet med åtgärden är att göra 
det tryggare, säkrare och mer 
attraktivt att gå och cykla till 

skolan. Detta planeras i 
samband med 

detaljplanerarbete. 
 

 
 
 

Inventera förbättringsåtgärder på 
skolvägar längre bort från skolan där 

många barn färdas, exempelvis 
Bondvägen. 

 
 

I syfte att även få elever boende 
längre bort från skolan att gå 
och cykla i högre utsträckning 
bör skolvägar som används av 

många inventeras för att 
identifiera 

förbättringsmöjligheter. 
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Utred gångbana norra delen av 
Skepparvägen 

 
Baserat på markeringar från 

vårdnadshavare (se kap. 6.3) bör 
befintlig gångbana och 

eventuella förbättringsåtgärder 
identifieras. 

 

 
 
 

Utred gång- och cykelbana längs hela 
Lyckebyvägen 

 
Baserat på markeringar från 
vårdnadshavare (se kap. 6.3) 

samt elever bör befintlig 
gångbana ses över och 

eventuella förbättringsåtgärder 
identifieras. Detta planeras i 

samband med detaljplanerabete. 
 

 

 
 

Gångbana och hastighetsdämpande 
åtgärder Skansvägen/Vendelsö 

skolväg 

 
Då många elever och bilar rör 
sig på Skansvägen/Vendelsö 

skolväg bör en gångbana samt 
hastighetsdämpande åtgärder 

utredas. 
 

 
 
 

Utred gång- och cykelbana längs 
Lillängsvägen  

 
 

 
Syftet med åtgärden är att göra 
det tryggare, säkrare och mer 
attraktivt att gå och cykla till 

skolan. Detta planeras i 
samband med 

detaljplanerarbete. 
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Undersök möjlighet för cykelparkering 
vid Skansvägen 

 
Då flertalet cyklar idag parkeras 
i skogen intill Skansvägen bör en 
trygg och säker cykelparkering 

utredas. 
 

 
 
 
 

Se över, utöka och förbättra befintlig 
cykelparkering för elever, personal och 

besökare (väderskyddade, möjliggör 
lås vid ram, belysta) 

 
Flertalet elever låser idag sina 

cyklar runt träd då de befintliga 
cykelparkeringarna bland annat 
inte möjliggör lås vid ram. De 
befintliga cykelparkeringarna 
bör utökas och förbättras då 

Hagaskolans pågående 
renovering färdigställts så att de 

blir attraktiva för elever, 
besökare och personal. 
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Utred vad som hänt med 
cykelparkeringar, väderskydd etc. vid 

Lyckebyskolan 

 
Cykelparkeringar vid 

Lyckebyskolan har inte blivit 
färdigställda varför en utredning 

om vad som har hänt är 
nödvändig. 

 

 
 

Installera en cykelpump vid 
HagaLyckebyskolan 

  
En cykelpump förenklar och 

ökar attraktiviteten kring cykling 
och bör installeras vid skolan då 

Hagaskolans renovering 
färdigställts.  

 

 
 
 

Anordna cykeldag med cykelrelaterade 
aktiviteter i skolan 

 
För att påverka föräldrar att gå 

och cykla med sina barn till 
skolan i högre utsträckning bör 

en cykeldag med olika 
cykelrelaterade aktiviteter 

anordnas årligen. 
 

 
 

Cykeltävling/liknande aktivitet för 
skolans personal (hela kommunen) 

 
Åtgärden syftar till att öka 

andelen cyklister bland 
skolpersonal så att de kan bidra 
med en cykelkultur i skolan och 

föregå med gott exempel för 
elever och föräldrar. 

 

 
 
 
 

Delta i den årliga gå- och 
cykeltävlingen Gå och cykla till skolan 

 
För att påverka föräldrar att gå 

och cykla med sina barn till 
skolan i högre utsträckning bör 

skolan delta i den årliga 
tävlingen som arrangeras av 
Trafikkalendern. Haninge 
kommun kan med fördel 

uppmuntra med lokala priser. 
 

 
 
 

Inventera och förbättra kantstenar vid 
korsningar kring skolan (exempelvis 

Skepparvägen/Skomakarvägen) 
 
 

 
 
 

För att förenkla för cykling bör 
kantstenar i närhet till skolan där 
elever cyklar inventeras och vid 

behov åtgärdas. 
 

 



41 

 

 
 
 

Cykelbana längs Vendelsö skolväg 

 
Syftet med åtgärden är att göra 
det tryggare, säkrare och mer 
attraktivt att gå och cykla till 

skolan. Detta planeras i 
samband med 

detaljplanerarbete. 
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Utred situation vid skolskjutsens 
busshållplats vid Modevillan 

 
På grund av inkommande 

synpunkter angående 
busshållplatsen bör placering 

och utformning utredas. 
 

 
Flytta/förbättra bhpl vid Modevillan 

 
Vid behov bör busshållplatsen 

förbättras och flyttas. 
 

 
 
 

Testresenärsprojekt skolpersonal och 
boende i området 

 
Ett testresenärsprojekt är ett 
beprövat projekt med gott 
resultat där många bilister 

övergår till kollektivtrafik. För 
att minska andelen skjutsande 

till skolan och andelen bilburen 
personal bör ett 

testresenärsprojekt genomföras. 
 

 
 
 
 

Infokampanj kollektivtrafik 

 
Ett hinder till att övergå från 
bilpendling till kollektivtrafik 

pendling är brist på kunskap om 
busslinjer, avgångar etc. För att 
överbrygga detta hinder bör en 

informationskampanj om 
kollektivtrafiken genomföras. 

 
 

 
 
 

Bredda gångväg vid bhpl 
Skomakarvägen i samband med gång- 

och cykelväg Vendelsö skolväg 

 
 

Syftet med åtgärden är att göra 
det tryggare, säkrare och mer 
attraktivt att gå och cykla till 

skolan. Detta planeras i 
samband med 

detaljplanerarbete. 
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Utred avstängning Skansvägen-sticket 
för obehörig trafik 

 

 
 

För att minska obehörig trafik i 
närhet av skolan bör en 

eventuell avstängning för 
obehörig trafik utredas.  

 

 
 

Inför avstängning vid behov 
 

 
Fattas beslut om en avstängning 

bör denna genomföras under 
hösten 2017. 

 

 
Utred parkeringsreglering på gator 

kring skolan (tidsreglera 
parkeringsplatser på Skepparvägen) 

 

 
För att minska antalet parkerade 
bilar som skymmer sikt bör en 

parkeringsreglering utredas. 

 
 

Bilfri vecka-kampanj, i samband med 
cykeldagar 

 
För att påverka föräldrar att gå 

och cykla med sina barn till 
skolan i högre utsträckning bör 
skolan tillsammans anordna en 

bilfri vecka-kampanj. 
 

 
 
 
 

Framtagande informationsmaterial 
säkra skolvägar 

 
För att påverka föräldrar att 

köra sakta kring skolan samt gå 
och cykla med sina barn bör 

skolan tillsammans med 
Kommunikation- och 

marknadsföringsenheten ta fram 
och sprida informationsmaterial 

om säkra skolvägar. 
 

 
 
 

Informera nya vårdnadshavare om 
säkra skolvägar under föräldramöte 

 
 

Skolan bör vid varje möte med 
nya vårdnadshavare och vid 
varje föräldramöte informera 

om arbetet med säkra skolvägar 
 
 

 
 

Montera hastighetsdisplay på 
Vendelsö skolväg 

 
För att minska hastigheten på 

vägar kring skolan bör en 
hastighetsdisplay monteras på 

Vendelsö skolväg 
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Informationskampanj hastigheter 

 
För att uppmärksamma 

vårdnadshavare och andra 
medborgare i närhet till skolan 

bör en informationskampanj om 
hastigheter och dess 

konsekvenser genomföras 
 

 
 

Måla 30-gator och SKOLA på 
Vendelsö skolväg 

 
För att minska andelen höga 

hastigheter på vägar kring skolan 
bör 30-gator målas på Vendelsö 

skolväg 
 

 
 

Förstärkt målning vid övergångsställen 
samt på farthinder runt skolan 

 
För att uppmärksamma bilister 

om var det finns 
övergångsställen bör målning 

förstärkas vid de 
övergångsställen som har behov 

av detta 
 

 
 
 

Förhindra parkering i närhet av 
övergångsställe för bättre sikt 

 
Då flertalet parkeringsplatser är 
belägna intill övergångsställen 
och parkerade bilar skymmer 
sikten för både bilister och 
fotgängare/cyklister bör 
möjlighet att parkera där 

förhindras. 
 

 
Se över befintliga 

hastighetsmätningar/ Trafikräkningar 
för en nollmätning. Komplettera om 

det saknas. 
 

 
För att kunna följa upp arbetet 

och dess resultat bör en 
nollmätning av trafiken kring 

skolan säkerställas. 
 

 
 
 
 
 

Utred delad skolstart 

 
 

Delad skolstart har genomförts i 
Tyresö kommun och gett bra 

resultat i form av att trafiken har 
spridits över tid och området 

kring skolan har blivit en 
trafikmässigt tryggare och 

säkrare plats. En utredning kring 
eventuellt införande av delade 
skolstartstider bör genomföras. 
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Genomför uppföljningsenkät Haga- 

och Lyckebyskolan 

 Resande 

 Kännedom 
 

 
För att kunna följa upp arbetet 

och dess resultat bör en 
uppföljningsenkät genomföras i 
HagaLyckebyskolan ett år efter 

genomförd kartläggning. 
 

 


