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Resultatet av trafikenkät  

Sturebyskolan 
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Trafikenkät vt 2012 

• Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar 

• 415 enkäter sammanställdes(av 950 elever totalt) 

• Ganska jämt fördelat i ålder, men flest i åk 1. 

• Flest elever går till skolan men även elever i åk 7 blir skjutsade 

• Enkäterna(415 st) visar att ca117 bilar är kring skolan vid 

lämning, uppskattningsvis kan det röra sig om totalt ca 230 bilar 

inom 30 min på morgonen. 

• En del går eller åker bil olika för olika dagar, väder och årstid 

• De sista bilderna i presentationen redovisar personalens 

trafikenkät 

 



Hur kommer eleverna till skolan? 

Fördelningen är totalt 

– 62% går 

– 15% cyklar 

– 22,5%  åker bil 

Ett fåtal tar sig till skolan på annat sätt.  

En del har svarat att man både går och/eller åker bil. 

åk 1 48% går, 14% cyklar, 37% åker bil 

åk 4 62% går, 10% cyklar, 17% åker bil, 4% buss/t-bana, 5 % sparkcykel 

eller annat 

åk 7 50% går, 23% cyklar, 8% åker bil, 16% buss/t-bana, 1,6% sparkcykel 

eller annat 

Flera elever i äldre åldrarna åker kollektivt 

Upp till åk 4 är elever intresserade av att gå i vandrande skolbuss till 

skolan 
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Hur långt bort bor eleverna som går på 

Sturebyskolan? 

20 % av eleverna bor mindre än 500 m från skolan 

39 % bor mellan 500 m – 1 km från skolan 

28 % bor mellan 1,1 km – 2 km från skolan 

9 % bor mellan 2,1 km – 3 km från skolan 

5 % bor längre bort än 3 km från skolan 

 

88 % av eleverna bor inom 2 km från skolan 
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Dåligt/farligt? 

Roligt/bra på skolvägen är: 

Gungor, kompisar, lekparker, en bred 

trottoar, skog, skolpolis, bollplan 

men de flesta svarar NEJ, det 

finns inte så mycket roligt eller 

bra på skolvägen 
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Dåligt/farligt på skolvägen: många 

svarar och tycker mycket!!  

Många kommentarer handlar om: 

obevakade/farliga/dålig sikt/saknad av 

Övergångsställen, trånga/smala  

trottoarer, trafikhetsen/kaoset utanför  

matsalen på morgonen, parkerade bilar  

på trottoarer, bilar på gräsytor,  

backande bilar på övergångsställen, höga  

hastigheter på bilar, bussar, cyklister och  

saknad av hänsyn och trafikvett. 

Dålig plogning och sandsopning,  

Örbyleden och saknad av trafikljus m.m. 

 

Roligt/bra? 



HUR ska det bli bättre och säkrare kring 

Sturebyskolan? 
Vanliga svar: 

• Hindra bilar vid skolan 

• Farthinder, gupp 

• Bättre skylta att det är en skola 

• Bättre belysning 

• Avlämningsplatser nära skolan 

• Avlämningsplatser en bit ifrån skolan 

• Mindre parkering vid skolan 

• Mer parkering vid skolan 

• Breda och tydliga gång och cykelbanor 

• Staket och/eller vägbom vid 

matsalen/Bastuhagsvägen 

• Att föräldrar tar sitt ansvar i trafiken 

och inte skjutsar 
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• Bygga om den svåra och röriga 

korsningen;Sågverksgatan/Skönsmovägen/Iggersu

ndsvägen/Bastuhagsvägen/Kubkenborgsvägen 

• Mer beteendepåverkande åtgärder som tex; 

bilfria veckor, vandrande skolbuss,  

• Fler trafiksignaler 

• Anpassa trafiksignalerna efter gångtrafikanterna  

• Parkeringsvakter 

• Flera och säkrare övergångsställen kring skolan 

m.m. 

• Flera skolpoliser 

• Vuxna som skolpolis – inte skolbarn 

 



Anledningar till att man skjutsar sina barn 

till Sturebyskolan är 

o Åker bil till jobbet 

o Tidsstress 

o Logistik 

o Dåligt väder 

o Vinter 

o Bor på två adresser 

o Lathet 

o Kontrollerad avlämning 

o Lämnar flera barn på flera 

ställen 
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o Avståndet till skolan 

o Kvalitetstid med föräldrar 

o Om man gör det besvärligt att 

lämna barn med bil så kanske det 

blir färre som gör det, m.m. 

o Endast någon enstaka hänvisar till 

trafiksituationen som orsak 

 





Förklaringar till kartan 

 Röda linjer och cirklar är dåliga/farliga/otrygga platser 

 Gröna linjer och cirklar är bra/säkra/trygga platser 

 Blåa linjer är skolvägar 

 Gula markeringar är önskemål om avlämningsplatser/parkeringsplatser 

för föräldrar.  

OBS! avlämningsplatser/parkeringsplatser nära skolan är inte aktuellt. 

 Rosa markeringar är önskemål om cykelparkering 

 Ju större cirkel eller bredare linje desto fler har markerat platsen  
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Trafikenkät - Personal 

90 st personalenkäter är sammanställda 

• 18% går 

• 24% åker buss eller T-bana 

• 20% cyklar 

• 36% åker bil 

 

70% av de som åker bil kan tänka sig att gå, cykla, åka kollektivt 

eller parkera bilen en bit ifrån skolan 

 

Personalen upplever trafiksituationen som; kaos, trångt, rörigt, farligt 

för barnen på morgonen framförallt, inga parkeringsplatser 
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Personalen tycker att det som är 

dåligt/farligt/otryggt kring  

Sturebyskolan är:  

o Många bilar och många barn 

o Höga hastigheter på fordon 

o Stressade föräldrar 

o Få parkeringsplatser 

o Felparkeringar 

o Biltrafik på gång och cykelväg 

o Backande bilar 
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Personalen tycker att det som är 

bra/säkert/tryggt i trafiken kring  

Sturebyskolan är: 

• Små vägar som gör att många kör sakta 

• Blinkade övergångsställe 

• Staket som skiljer gata från skolgård på 

Bastuhagsgatan 

• Hastighetsbegränsningar 

• Göra det tryggt och säkert för gående 

och cyklister 

• Skolpoliser 

 

 



Detta tycker personalen att man ska göra 

för att det ska bli bättre och säkrare 

 Få flera att gå till skolan 

 Avlämnings/parkeringsplatser 

 Lägre hastigheter vid skolan 

 Poliskontroller 

 Övergångsställen med signaler 

 Bilfria veckor 

 Bygga om korsningen 

Skönsmovägen/Bastuhagsvägen/Iggesundsvägen 
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