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Förord 
 

Under hösten 2013 såg jag dagligen att trafiksituationen verkade ohållbar vid 

Ludvigsbergsskolan i Valbo. Jag ville undersöka om det fanns någon bra åtgärd för att 

förbättra trafiksituationen och därför skrev jag detta examensarbete.  

 

Jag vill först och främst tacka rektorn på Ludvigsbergsskolan som godkände min 

undersökning. Ett stort tack även till både lärare och elever som ställde upp i 

fokusgruppen.  

 

Ett tack till enkätpiloterna, Annika, Stefan och Håkan som tog sig tid att titta igenom 

enkäten. Även ett till tack till Annika som hjälpte mig att dela ut enkäten till alla lärare 

som i sin tur mailade ut enkäten till föräldrarna. Även ett tack till föräldrarna som 

svarade på enkäten. 

 

Under skrivandet av examensarbetet har jag fått stöd ifrån Pia Grönvall, 

Samhällsbyggnad, Gävle Kommun som jag även vill tacka.  

 

Till slut ett stort tack till Ross Nelson som har gett mig värdefull handledning under 

hela examensarbetet.  
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Abstract 
 
Researchers, planners, and government agencies agree that road safety for children must 

be a priority and in particular that children should have a safe and secure way to travel 

to and from school regardless of age or the distance travelled. In Sweden, child traffic 

safety is a key part of the country’s Nollvision, a long-term traffic policy goal of “no 

deaths or serious injuries”. Unfortunately, many countries have recorded increases in 

child traffic accidents as the percentage of parents who drive their children to school 

and thus congestion around schools has increased. Common strategies include traffic 

safety education for children, the redesign and improvement of traffic infrastructure, 

bicycle training, and carpooling. 

This thesis assesses the traffic problem around Ludvigsberg School in the district Valbo 

in Gävle, Sweden. The assessment is based on direct observation, questionnaires with 

parents, and focus groups with students. A second goal is to identify proposals for 

easing the traffic situation around Ludvigsberg School and increasing the safety of the 

school’s students. 

The results of the study indicate that a large proportion of parents drop off and collect 

their children by car. The majority of school children arrive at 8:00 am, creating 

congestion along roads and in parking lots. The questionnaire and focus group methods 

indicate that parents and children believe the amount of traffic is a problem and that 

solutions are required.  

Parents and students put forward a number of strategies for reducing traffic and 

improving safety around Ludvigsberg School. One of the potentially most effective 

ideas is to increase the percentage of children who walk or cycle to and from school. 

Another preferred option is to arrange and increase the use of carpools. 
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Sammanfattning 
Examensarbetet fokuserar på att ta reda på hur stort trafikproblemet är vid 

Ludvigsbergsskolan i stadsdelen Valbo i Gävle kommun. Många forskare menar att det 

är stor trängsel med bilar omkring rusningstid vid skolor och trafikolyckorna ökar när 

föräldrarna allt oftare skjutsar barnen till skolan.  

Det räcker inte bara att uppmana människor att sluta skjutsa sitt barn. Det behövs mer 

arbete som exempelvis utbilda barn, omkonstruera och förbättra infrastrukturen i 

samhället. Andra åtgärder är att barnen kan få cykelträning, låta barnen gå till och från 

skolan och samåkning.  

 

Målet med examensarbetet är att komma fram till olika konkreta förbättringsförslag. 

Metoden har varit att observera trafiksituationen, skicka ut enkät till föräldrarna och 

genomföra fokusgrupper med eleverna. Resultatet är flera åtgärder som ska leda till att 

Ludvigsbergsskolan börjar samarbeta mer med Gävle kommun, lärare, elever och 

föräldrar för att underlätta trafiksituationen.  

 

Ett exempel på på åtgärd är att eleverna börjar vid olika tider på morgonen. Vid 

Ludvigsbersskolan är det många föräldrar som lämnar och hämtar sina barn  med bil. 

Majoriteten av barnen blir lämnade omkring klockan 8:00 på morgonen, detta skapar 

trängsel mellan bilarna samt att det blir dålig trafiksäkerhet på parkeringen.  

 

Det finns många åtgärder som går att sätta in men det kräver motivation från både 

föräldrar och elever. De lämpligaste åtgärderna för Ludvigsbergsskolan är att barnen i 

högre utsträckning går eller cyklar till och från skolan samt att föräldrarna samordnar 

samåkning mellan varandra. Barn som har längre än 2 km bör få rätt till skolskjuts 

oavsett ålder.  
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1. Inledning 
 
Barnens trafiksäkerhet måste börja prioriteras. Anledningen är att trafikolyckorna 

ökar när föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan. Det skapar stor trängsel 

med bilar som rör sig omkring skolorna.  

  
I stadsdelen Valbo, Gävle kommun, ligger Ludvigsbergsskolan som är en av tre 

grundskolor (Gävle kommun u.å.b.). Ca 400 föräldrar har barn på 

Ludvigsbergsskolan. Ludvigsbergsskolan är uppdelad i fyra arbetslag med 

årskurser mellan förskoleklass och årskurs sex (Ludvigsbergsskolan, u.a.). Vid 

Ludvigsbergsskolan är det mycket trafik på morgonen. Många bilar kommer 

samtidigt och det skapar trafikproblem på platsen.  

 

Många föräldrar skjutsar sina barn till skolan och detta kan medföra ytterligare 

faror i och med stora trafikstockningar under rusningstid (Kelly & Fu, 2014). 

Anledningarna till att varför föräldrar skjutsar sina barn är många: avståndet, 

tidsbristen, brist på lämpligt alternativ (Hodgson, Namdeo, Araujo-Soares, & 

Pless-Mulloli, 2012). Många föräldrar skjutsar också sina barn till och från 

Ludvigsbergsskolan för att föräldrarna anser att deras barn inte är moget att vistas 

själv i trafiken samt att föräldrarna ändå tar bilen förbi skolan på vägen till arbetet. 

När många barn blir skjutsade av föräldrarna uppstår det konsekvenser i form av 

dåliga trafikplatser och dålig parkerings zon. Myndigheterna i Sverige är 

medvetna om problematiken vilket har lett till regelbundna undersökningar 

(Trafikverket, u.å.). 

 

Studien är relevant för andra skolor i Sverige för att barn ska få ett tryggt och 

säkert sätt att ta sig till och från skolan eftersom problemet finns vid många andra 

skolor.(Sveriges kommuner och Landsting (2013).  

 

För att föräldrar ska sluta skjutsa sina barn till och från skolan behövs det 

åtgärder. Åtgärderna kan vara att barnen går eller cyklar till och från skolan eller 

att föräldrarna anordnar exempelvis samåkning eller vandrande skolbuss. Det är 

inte lätt att införa dessa åtgärder då föräldrar gärna skjutsar sitt barn till och från 

skolan.  
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1.1Avgränsning, syfte och frågeställning 
Syftet med detta examensarbete är att försöka hitta lämpliga åtgärder vid 

hämtning och lämning vid Ludvigsbergsskolan i Valbo. Avsikten är att hitta 

åtgärder för att underlätta trafiksituationen.  

För att hitta lämpliga åtgärder har olika metoder utförts. Metoderna som använts 

är observationer både en vecka under vintern och våren, en enkät har lämnats ut 

till föräldrarna till barnen på skolan samt att eleverna på skolan har fått säga sina 

åsikter med hjälp av en fokusgrupp. Även detaljplanen över området har studerats. 

Syftet är även att lyssna på vad föräldrarna och eleverna har för åsikter samt att ta 

in informationen som kommer in från observationerna. Utifrån denna information 

ska lämpliga åtgärder lyftas fram för att underlätta trafiksituationen vid 

Ludvigsbergsskolan i Valbo. Syftet med att studera detaljplanen är att se om det 

finns någon möjlighet att planera om vägar och parkeringar. Utifrån dessa olika 

metoder ska examensarbetet besvara frågeställningarna.  

 

• Vilka problem finns vid hämtning och lämning vid Ludvigsbergsskolan i 

Valbo? 

• Vilka åtgärder kan vidtas vid hämtning och lämning i skola? 

• Vilka konsekvenser får de olika åtgärderna för linjetrafiken, föräldrar, 

elever, Gävle kommun och Ludvigsbergsskolan i Valbo? 
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2. Teori 
 
2.1 Stadsplanering och trafiksäkerhet 
Stadsplanering kan gestalta både utseende, användning och säkerhet av våra 

vägar. Hamilton-Baillie (2010) hävdar att trafikbeteendet kan förbättras genom 

exempelvis informativ skyltning och passande design. Trafikantens resa genom 

staden tar honom/henne till ett landskap som är format av trafikteknik. Reglerna 

som styr landskapet har formats av kulturhistoria och värderingar från det 

historiska landskapet. Infrastrukturen är anpassad till städernas struktur som utgör 

en viktig del i städerna. Det som kännetecknar i städernas struktur är exempelvis 

tunnelbanor, kanaler, alléer och motorvägar. Vägbelysningen som finns visar 

gående vart de ska gå, var de kan korsa vägen. Detta gör att bilisterna vet var de 

får köra (Hamilton-Baillie, 2010). Stadslandskapet är oftast anpassat så att 

bilisterna på ett enkelt och säkert sätt ska kunna ta sig fram. Trots att 

trafiksäkerheten förbättrats avsevärt under de senaste decenierna så är staden inte 

lika ofta anpassad för fotgängarna och då särskilt barn.  

 

 

I regel är inte skolområdet planerat för att föräldrar både ska lämna och hämta sitt 

barn med bil på skolan. Detta skapar en stor trängsel inom skolområdet, oftast 

under morgonen.  

Många kommuner i Sverige har svårigheter i planeringarna för hur barn ska få ett 

tryggt, säkert och miljövänligt sätt att sig till och från skolan. (Sveriges 

Kommuner och Landsting, 2013).  

 

2.2 Problem och skoltrafik 
Under de senaste åren har trafiksäkerhet och skolvägar fått större uppmärksamhet 

(NTF, 2004). Den mest utsatta gruppen i trafiken är barnen (Höglandets 

räddningstjänstförbund, 2002). Var tredje år gör trafikverket i Sverige 

undersökningar om vad föräldrar har för uppfattningar om trafiksäkerheten för 

sina barn (Trafikverket, u.å.a). Trafikverket (u.å.a) anser att det är viktigt att 

undersöka föräldrars åsikter om barnens trafiksäkerhet.  Anledningen till 

undersökningen är att antalet olyckor med skolbarn inblandade har ökat markant 

(NTF, 2004). Varje år är det ca 25 300 barn mellan 0-17 år inblandade i 

trafikolyckor i Sverige. Av dessa 25 300 barn är det 29,5 barn som dör, 3600 som 
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blir svårt skadade och behöver ligga på sjukhus under observation och 21 700 har 

kontakt med vården och får sedan åka hem (Skador bland barn i Sverige, 2011).  

 

Barnet kan ta sig till skolan på fyra olika sätt: skolskjuts, gå, cykla på egen hand 

eller bli skjutsade med bil av förälder (Gummesson,2007). Sveriges kommuner 

och Landsting (2013) anser att när barn blir skjutsade med bil av sina föräldrar 

skapas det oftast problem. Det är bättre om barnet går, cyklar, åker linjetrafiken 

eller skolskjuts menar Sveriges kommuner och Landsting (2013). Även många 

föräldrar upplever skolområdet osäkert, men många gånger är det föräldrarna 

själva som bidrar till osäkerheten, vilket de själva inte tänker på. 

 

Hodgson m.fl. (2012) hävdar att många föräldrar skjutsar sina barn till och från 

skolan. Detta innebär att antalet barn som går till skolan har sjunkit medan 

bilresor till och från skolan har ökat. Hodgson m.fl. anser att resan med bil har 

ökat för att avståndet till skolan också har ökat (Hodgson, m.fl. 2012). Lang, 

Collins och Kearns (2011) menar att det uppstår trängsel vid skolan när många 

föräldrar skjutsar sina barn (Lang, m.fl. 2011). Denna trängsel kan också kallas 

för trafikstockning vilket Kelly och Fu (2014) förknippar med stora 

trafikmängder. Kelly och Fu (2014) säger att det är trafikstockning som är värsta 

problemet på morgonen. Trafikstockning skapar också en osäker miljö för 

fotgängare och cyklister att vistas i. När föräldrar skjutsar sina barn till skolan 

förlorar barnen också en möjlighet till fysisk aktivitet och utveckling av 

självständighet anser Lang m.fl. (2011). 

 

Det finns några faktorer som gör att föräldrar skjutsar sina barn till och från 

skolan: 

 

• Avståndet mellan hemmet och skolan (Lang, m.fl. 2011) 

• Kunskap om trafiksäkerhet (Christie, m.fl. 2011) 

• Snabbhet, bekvämhet, frihet och flexibilitet. (Lang m.fl. 2011) 

 

En anledning till varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan menar Lang m.fl. 

(2011) är att avståndet mellan skola och bostad är för långt, vilket Hodgson m.fl. 

(2012) också påpekar tidigare i texten. Andra orsaker som Lang m.fl. (2011) anser 
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vara orsak till att föräldrar skjutsar sina barn till och från skolan är att det går 

snabbare att komma till skolan, bekvämlighet, frihet och flexibilitet (Lang m.fl. 

2011). Christie m.fl. (2011) anser att barnen inte har tillräckligt med kunskap om 

trafiksäkerhet. Huvudanledningen till att föräldrar skjutsar sina barn till skolan är 

att en oro för barnens säkerhet menar Lang m.fl. (2011).  

 

2.3 Åtgärder 
Barn ska känna sig trygga i trafiken. För att barnen ska känna sig trygga finns 

många åtgärder att göra. Sådan är t ex att skapa en attraktiv gång- och cykelbana, 

bygga ett cykelrum, cykelträna barnen, vandrande skolbuss, samåkning eller 

skolskjuts och även undervisa elever om trafiksäkerhet. När dessa åtgärder sätts in 

minskar skjutsning av bil automatiskt.  

 

2.3.1 Tryggare gång- och cykelbana 
Höglandets räddningstjänstförbund (2002) anser för att barn ska känna sig trygga i 

trafiken måste vuxna, kommuner och skolor arbeta gemensamt. NTF (2004) anser 

också att alla barn som går, cyklar och åker till skolan ska ha en trygg väg att ta 

sig fram på. 

 

Även trafikverket (2012) har en nollvision som innebär att olyckor accepteras 

men olyckor får inte leda till allvarliga personskador. Nollvisonen ska stoppa att 

människor avlider eller skadas allvarligt (Trafikverket, 2012). 
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Många olika åtgärder har föreslagits för att förbättra trafiksäkerheten för barn vid 

skolor. Åtgärder som forskarna tar upp är: 

 

• Attraktiv gång- och cykelbana (Lang m.fl. 2011)  

• Cykelträning (Christie m.fl. 2011)  

• Cykelrum (Christie m.fl. 2011) 

• Sänka hastigheterna (Christie m.fl. 2011)  

• Program (McDonald m.fl. 2013) 

• Samåkning eller skolskjuts (Kelly och Fu, 2014) 

 

Lang m.fl. (2011) argumenterar för att om föräldrar låter sina barn gå till skolan 

kommer gång- och cykelbanor bli mer attraktiva. Barnen får även möjlighet att 

utveckla ansvar och bli mer självständiga samtidigt som barnen får en daglig 

fysisk aktivitet anser Lang m.fl. (2011). Christie m.fl. (2011) anser dessutom att 

barnen kan få cykelträning för att öka kunskapen om trafiksäkerhet. Genom att 

bygga cykelrum åt cyklarna på skolan skapas ett större förtroende hos föräldrarna. 

Ytterligare en viktig faktor kan vara att sänka hastigheten för bilarna (Christie, 

m.fl. 2011). McDonald m.fl. (2013) anser att det kan behövas ett program som 

ökar både gång och cyklingen till och från skolan för barnen. Detta kan göras 

genom utbildning, uppmuntran och förbättra infrastrukturen. Om det finns säkra 

vägar till skolan ökar både promenader och cykling fram och tillbaka till skolan 

hävdar McDonald m.fl. (2013). Lang m.fl. (2011), Christie m.fl. (2011) och 

McDonald m.fl. (2013) anser att det är bra att barn cyklar eller går till skolan 

samtidigt som Kelly och Fu (2014) menar att det kan vara bra om föräldrarna 

anordnar samåkning istället för att varje förälder ska skjutsa sitt barn till och från 

skolan. Förslaget kan vara smidigt för de barn som bor längre än 2 km ifrån 

skolan. Ett annat alternativ som Kelly och Fu (2014) tar upp är att de barn som har 

längre än 2 km till skolan och inte har möjlighet till samåkning ska ha rätt till 

skolbuss istället. 

2.3.2 Vandrande skolbuss 

Trafikverket (u.å.b) anser även att andra åtgärder kan vara lämpliga för att lösa 

trafiksituationen omkring skolor. Ett alternativ kan vara vandrande skolbuss. En 



 

 
 

7 

vandrande skolbuss innebär att flera familjer turas om att följa sina egna barn och 

andras barn till skolan på morgonen. När barn går i en vandrande skolbuss lär de 

sig att vistas i trafiken. Den vandrande skolbussen skapar även en trygghet hos 

både föräldern och barnet. Trafikverket (u.å.b) menar att barn som går till fots till 

skolan på morgonen är oftast piggare, friskare och har mer koncentration under 

lektionerna jämfört med barn som blir skjutsad till skolan anser Trafikverket 

(u.å.b).  

 

2.3.3 Skolskjuts och olika skoltider 

En ytterligare åtgärd till att minska bilåkandet till och från skolan kan vara 

skolskjuts. Skolskjuts skapades efter att flera landsbyggdsskolar lagts ner under 

1900-talet. Som en kompensation fick de barn som bodde utanför de mer 

tärbebyggda städerna rätt att åka buss till skolan (Gumesson, 2007). I skollagen 

(SFS 2010:800) 10 kap 32 § fastställs att barn ska ha rätt till kostnadsfri skolskjuts 

fram och tillbaka till skolan.Gävle kommuns regler för skolskjuts fungerar olika 

beroende på vilken årskurs barnet studerar. Reglerna är uppdelade i tre steg.  

  

1. Barn som går i klass 1-3 har rätt till skolskjuts om de antingen har två 

kilometer eller mer till skolan.  

2. Barn som går i klass 4-6 har rätt till skolskjuts om de antingen har 3 

kilometer eller mer till skolan.  

3. Barn som går i klass 7-9 har rätt till skolskjuts om de antingen har 5 

kilometer eller mer till skolan. 

 

Det är inte bara avståndet som kan vara skäl till skolskjuts. Det finns även andra 

skäl till att ett barn kan ha rätt till skolskjuts. Dessa skäl kan vara att barnet har en 

funktionsnedsättning, farliga trafikförhållanden och särskilda omständigheter 

exempelvis fysisk begränsning (Gävle kommun, u.å.).  

En annan åtgärd är att göra det test som Tyresö kommun har gjort, att låta barnen 

börja olika starttider för att minska på trafikstockningen (Sveriges radio, 2014)  
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2.4 Trafikmognad 
Fördel med åtgärden vandrande skolbuss är att barn får mer kunskap i trafikregler 

vilket även Lund (2012) också anser. Barnet får även erfarenhet av trafikregler vid 

rörelse i trafiken. Barnet måste ha träning inom trafikregler från den dag han/hon 

börjar vistas i trafiken menar Lund (2012).  

Trafikmognad handlar bara inte om åldern på barnet det handlar även om vilken 

erfarenhet barnet har av att följa trafikregler anser Lund (2012). Vid 10-12 års 

ålder anses barnet vara moget att vistas själv i trafiken. Blir barnet skjutsad till 

och från skolan varje dag från förskoleklass upp till årskurs fyra får barnet mindre 

kunskap i trafikregler.  
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3 Områdesbeskrivning 
Den här studien fokuserar på trafikproblem och lösningar runt en grundskola i 

Valbo (figur 1). För många år sedan omfattade Valbo ett stort område runt Gävle 

Stad. Fram till år 1971 var Valbo en egen kommun. Valbos planeringsområde 

tillhör den gamla Valbo socknen och är ett öppet landskap. Under 70 -talet 

började det byggas fler bostäder. 2012-12-31 bodde det totalt 8638 invånare i 

Valbo där 1525 var individer mellan 5-19 år Gävle kommun (2013). 

 

 
Figur 1. Röda ramen visar vart Valbo ligger i Gävle kommun. 

 

I stadsdelen Valbo finns tre grundskolor, Sofiedalskolan, Ludvigsbergsskolan, 

Alborga skola. Största grundskolan är Sofiedalskolan där det studerar barn från 

förskoleklass upp till årskurs nio. På Alborga skola studerar det barn från 

förskoleklass upp till årskurs tre (Skolval 2014-förskoleklass, u.å.). 

Ludvigsbergsskolan har årskurser från förskoleklass upp till årskurs sex med två 

byggnader, huvudbyggnad och en mindre byggnad som kallas Björken (figur 2). 

Skolan är uppdelad i fyra arbetslag, Kosmos, Skeppet (ur och skur), Björken och 

Arbetslag 4-6 (Ludvigsbergsskolan, u.å.a). Skolan har ca 400 elever (SVT 

Nyheter, u.å.). Personalen är blandad: förskolelärare, lärare, fritidspedagoger, 

assistenter och speciallärare (Ludvigsbergsskolan, u.å.b). Ludvigsbergsskolan är 

belägen omkring två större gator och en gång- och cykelväg, Bäckvägen och 

Vretasvägen och Salabanan (gamla järnvägen mellan Hagaström och Gysinge). 

Efter Bäckvägen finns det två T-korsningar, Bäckvägen -Vretasvägen och 
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Ludvigsbergsvägen-Bäckvägen samt i nordväst riktning finns bäckbron. 

Ingångarna till skolgården finns på tre sidor, en efter Bäckvägen, två efter 

Vretasvägen och en efter salabanan. (Gävle kommun, 2013). Vretasvägen har ett 

övergångsställe och en gång- och cykelväg samt två parkeringar. Längs 

Bäckvägen finns en gång- och cykelbana. Mellan Salabanan och huvudbyggnaden 

finns det en stor lekplats och ett större grönområde. På grönområdet utförs olika 

aktiviteter, fotboll, brännboll m.fl. Mellan flyglarna på huvudbyggnaderna finns 

det mindre lekplatser och grönområden. Framför Björkens byggnad finns det 

också en mindre lekpark. Det finns fyra parkeringar bredvid skolan. Två längs 

Vretasvägen, en längs Bäckvägen och en bredvid Björkens skolbyggnad. 

 

 

                                        
Figur 2. 1 Huvudbyggnad och 2 Björken 
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4 Metod 
För att få fram mycket data över hur trafiksituationen ser ut omkring 

Ludvigsbergsskolan i Valbo har många metoder använts: fältobservationer, en 

enkät till föräldrar och fokusgrupper med elever. Dessa metoder valdes i mån om 

att påvisa data, det är samtidigt en strategi för att bedöma trafiksituationen samt 

identifiera och bedöma möjliga lösningar till parkeringsmöjligheter vid 

Ludvigsbergsskolan. Kapitlet beskriver varje metod och hur den har använts i 

exmansarbetet. 

 

4.1 Observation 
Genom att observera ett område går det att få en bättre förståelse av ett problem. 

(Gaber, J & Gaber,S, 2007). Observation har därför använts som metod för att 

undersöka hur trafiksituationen ser ut i verkligheten vid Ludvigsbergsskolan i 

Valbo. 

 

Två observationer har utförts vid Ludvigsbergsskolan. Till observationerna valdes 

det ut två platser som ansågs vara lämpliga platser eftersom eleverna går, cyklar 

eller blir lämnade vid observationsplatserna. Den ena observationen tillbringades i 

närheten av avdelningen Björkens parkering, punkt 1 (figur 3) och den andra 

tillbringades framför Vretasvägen, punkt 2 (figur 3). Observationerna gjordes 

under fyra veckor. Två veckor under februari och två veckor under månadskiftet 

april/maj. Mellan 7-8:15 och 16-17 tog observationerna plats. Tiderna för 

observationerna valdes ut för att det då är stor cirkulation på elever.  För att 

anteckna hur många som åkte bil, gick eller cyklade användes appen memo i en 

Samsung Tab 3, 8”surfplatta. Under observationen avstods det från att ta in 

information för de elever som åkte skolskjuts och linjetrafik. Även godsleveranser 

och andra utomstående personer togs inte med i observationen. Observationerna 

har utförts under både vintern och försommaren för att ta reda på om det är någon 

skillnad på hur många som cyklar, går eller åker bil under olika årstider. Med 

hjälp av Excel har resultatet sammanställts med diagram.  
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Figur 3. Observationsplatserna 
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4.2 Enkäten 
Enkäter är ofta ett förekommande verktyg som används för att samla in data 

(Flowerdew & Martin, 2005). Orsaken till att en enkät använts i denna studie är 

för att få fram föräldrars åsikter. Problem med enkät kan vara att föräldrar känner 

att det tar för mycket tid att svara på några frågor, vilket kan orsaka att det 

kommer in för få svar. Enkäten skapades via en hemsida, docs.google.com i ett 

nytt formulär. När enkäten var klar skapades en länk. Svaren från föräldrarna 

sparades i ett kalkylblad. Utifrån frågeställningen skapades det 22 frågor och en 

ruta där föräldrarna kunde skriva egna åsikter. En del frågor kommer från Pia 

Grönvall, Samhällsbyggnad Gävle, Gävle kommun. Frågorna handlade om 

trafiksäkerheten vid Ludvigsbergsskolan. En pilotenkät skickades ut till tre 

personer. Dessa fick läsa igenom frågorna och komma med åsikter. Två var lärare 

från Ludvigsbergsskolan och en förälder. Från dem kom det in åsikter vilket 

orsakade att vissa frågor ändrades, (bilaga 1). Innan enkäten mailades ut skrevs 

det ett brev till varför föräldrarna skulle svara på enkäten. I brevet fanns även 

länken till enkäten. För att få ut enkäten till alla barns föräldrar i skolan togs det 

hjälp av en lärare. Läraren mailade först ut brevet till alla lärare på skolan som de 

i sin tur mailade ut till alla föräldrar. Föräldrarna fick två veckor på sig att svara 

på enkäten. Efter en vecka mailades det ut en påminnelse till föräldrarna. Med 

hjälp av Excel och SPSS har svaren sammanställts. I Excel skapades grafer och i 

SPSS skapades crosstabs och frequencies. Excel och SPSS är ett kalkylprogram 

där olika sorters grafer kan skapas. Anledningen till att dessa program använts var 

för att de var lämpliga för min data. 

 

4.3 Fokusgrupp 
Det finns många anledningar till varför en fokusgrupp är bra. En är att det är ett 

tidseffektivt sätt att använda sig av när många personer ska intervjuas. En annan 

anledning kan vara att det behövs mer grundlig information om ämnet (Gaber, J & 

Gaber, S, 2007). Orsaken till att fokusgrupp användes var för att få in mycket 

information på kort tid. Problem med fokusgrupp att det är tidbegränsat och att 

bara några personer pratar i gruppen. Två fokusgrupper med elever på 

Ludvigsbergsskolan anordnades med hjälp av två klassföreståndare. Sex elever i 

varje fokusgrupp ställde upp med att diskutera trafiksäkerheten omkring 

Ludvigsbergsskolan. Frågeställningen eleverna diskuterade, Vilka åtgärder kan 
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lösa trafiksituationen vid Ludvigsbergsskolan? Eleverna fick två stycken kartor, 

ortofoto och fastighetskarta. Eleverna diskuterade omkring 40 minuter om olika 

åtgärder som kunde underlätta trafiksäkersäkerheten vid Ludvigsbergsskolan. När 

eleverna kommit fram till olika förslag fick de skriva ner dem. Därefter fick 

eleverna rangordna förslagen 1-3 med för- och nackdelar. Tidsmässigt tog hela 

intervjun med fokusgruppen 60 minuter. 
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5 Resultat 
 
I detta kapitel kommer det att finnas information om observationen, enkäten och 

fokusgruppen. Observationen är uppdelad i tre avsnitt, bil, fotgängare och 

cyklister. Enkäten är uppdelad i olika avsnitt, avstånd, sällskap, orsaker till 

färdsätt, parkering, faktorer, gator och korsningar och gång- och cykelväg. 

Fokusgruppen är uppdelad i två avsnitt, klass 5 B och klass 4B.  

 

5.1 Observation  
Under fyra veckor har observationer utförts inom Ludvigsbergsskolans område. 

Två veckor under vintern och två veckor under försommaren. Observationerna 

gav information angående hur eleverna tar sig till och från skola. Observationer 

har utförts på två platser (figur 3) en vecka under vintern och en vecka under 

försommaren för att ta reda på om det är någon skillnad vilket färdsätt elever 

väljer. Under observationen avstods det från att ta information för de elever som 

åkte skolskjuts och linjetrafik till och från skolan. Det som uppmärksammades 

mest gällande bilåkandet var att barnen blev avsläppta längs trafikerad väg, var att 

ett till två barn åkte i varje bil men i vissa bilar kunde tre barn åka. Trafikkaoset 

var större vid punkt 1 jämfört med punkt 2. Angående fotgängarna gick de 

antingen ensam eller tillsammans. Cyklisterna kom i grupp eller ensamma. I 

resultatet uppmärksammades även att många barn kom till skolan mellan 7:45–

8:15. Grunden till det är att skolan börjar 8:10. I detta kapitel kommer det att 

finnas information om hur många elever åkt bil, cyklat eller gått till och från 

skolan en vecka under vintern och en vecka under våren. Först kommer resultatet 

från vintern och sedan våren.   
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5.1.1 Bil 
Under både vintern och våren är det många barn som blir hämtade och lämnade 

vid både punkt 1 och punkt 2 (figur 3). För punkt 1 visas all resultat i figur 5 och 6 

medan vid punkt 2 visas all resultat i figur 6 och 7. Figur 4 och 6 är för vintern 

medan figur 5 och 7 är för våren. 

 

5.2.1.1 Punkt 1 
Vid punkt 1 (figur 3) var det fler barn som åkte bil till och från skolan under 

vintern i likhet med våren, då gällande observationsveckan. Vintern åkte 633 barn 

bil till skolan. I snitt lämnades 25 barn varje kvart. Våren åkte 515 barn bil till 

skolan. I snitt lämnades 21 barn varje kvart. Detta visar att färre barn åker bil 

under våren jämfört med vintern. Det är en minskning med 4 barn. Resultatet 

visar även att många barn kommer till skolan mellan 7:45–8:15 (figur 4 och 5). En 

skillnad är att många barn blir lämnade under onsdagen mellan 7:45–8:00. Detta 

beror på att denna dag var det sämre väder i motsvarighet till resten av dagarna. 

Däremot under eftermiddagen är det färre barn som åker bil hem. Vintern 267 

barn. I snitt hämtades 13 barn varje kvart. Våren 270 barn. I snitt hämtades 13 

barn varje kvart. Detta påvisar att lika många barn blir hämtade med bil under 

både vintern och våren. Resultatet visar även att många barn blir hämtade mellan 

16:00-16:45 (figur 4 och 5).  

Figur 4. Hur många lämnas och hämtas med bil under vintern vid punkt 1. 

2 1 



 

 
 

17 

Figur 5. Hur många lämnas och hämtas med bil under våren vid punkt 1. 

 

5.1.1.2 Punkt 2 
På vintern blev 362 barn lämnade med bil, då gällande observationsveckan. I snitt 

lämnades 14barn varje kvart. Veckan under våren lämnades 285 barn. I snitt 

lämnades 11barn varje kvart. En minskning på 3barn varje kvart. Detta visar att 

färre barn lämnas med bil under våren. Jämfört med morgonen var det mindre 

trafik på eftermiddagen både under vintern och våren vid punkt 2 (figur 3). 

Resultatet visar även att många barn blir lämnade mellan 7:45–8:15 (figur 6 och 

7). På vintern blev 119 barn hämtade med bil. I snitt hämtades 6 barn varje kvart. 

På våren blev 133 barn hämtade med bil. I snitt hämtades 7 barn varje kvart. En 

ökning på 1 barn varje kvart. Detta visar att det är fler barn hämtas på våren 

jämfört med vintern. Resultatet visar även att många barn blir hämtade mellan 

16:15–16.45 (figur 6 och 7). Tisdagen under vinter observationen har en avvikelse 

(figur 6). Då blir fler barn hämtade mellan 16:15-16:30 i jämförelse med resten av 

veckan. Orsaken till det kan vara att fler föräldrar slutar tidigare från arbetet.    
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Figur 6. Hur många lämnas och hämtas med bil vintern vid punkt 2. 

 

Figur 7. Hur många lämnas och hämtas med bil under våren vid punkt 2. 

 

Observationerna under vintern och våren visar att parkeringen vid punkt 1 är mer 

belastad under både morgon och eftermiddag jämfört med punkt 2. Vid punkt 1 

befinner sig arbetslag Björken, Kosmos och Arbetslag 4-6. Tre av fyra arbetslags 

klassrum ligger närmast punkt 1 vilket är grunden till att fler barn lämnas vid 

punkt 1. Bäckbron är under ombyggnad vilket även påverkar resultatet hur många 

barn som blir skjutsade till och från skolan. Resultatet visar även att många barn 

bli lämnade vid både punkt 1 och 2 mellan 7:45–8:15. Grunden till det är att 

barnen börjar skolan 8:10. Även många barn blir hämtade mellan 16:00-16:45 och 

grunden till det är även här att många föräldrar har ett dagtidsjobb.  
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5.2.2 Fotgängare 
Under både vintern och våren var det fler barn som gick till skolan i jämförelse 

med från skolan. För punkt 1 visas all resultat i figur 8 och 9 medan vid punkt 2 

visas all resultat i figur 10 och 11. Figur 8 och 10 är för vintern medan figur 9 och 

11 är för våren. 

 

5.2.2.1 Punkt 1 
Vid punkt 1 (figur 3) var det fler barn som gick till skolan på förmiddagen i 

jämförelse med från skolan på eftermiddagen, då gällande observationsveckan. 

Vintern gick 178 barn. I snitt kom 7 barn gående varje kvart. Våren gick 62 barn. 

I snitt kom 3 barn gående varje kvart. Detta visar en minskning under våren på 4 

barn som gick till skolan varje kvart. Resultatet visar även att barnen gick till 

skolan mellan 7:45–8:15 (figur 8 och 9). Under vinter och våren finns det även 

avvikelser. På vintern gick fler barn till skolan på onsdagen. På våren gick fler 

barn till skolan på tisdagen och fredagen. Väderleken kan ha orsakat detta resultat. 

Däremot under eftermiddagen gick färre barn hem. Vintern 29 barn. I snitt gick 2 

barn hem varje kvart. Våren 12 barn. I snitt gick 1 barn hem varje kvart. Detta 

visar att färre barn gick hem under våren i jämförelse med vintern. Det är en 

minskning med 1 barn. De flesta barn gick hem mellan 16:15-16:30 (figur 8 och 

9). Resultatet visar även att under våren var det vissa dagar gick det inga barn 

hem. Grunden till det är att barnen slutat tidigare eller var kvar längre i skolan. 

 
Figur 8. Hur många fotgängare som går till och från skolan under vintern vid 

punkt 1
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Figur 9. Hur många fotgängare som går till och från skolan under våren vid punkt 

1 

 

5.2.2.2 Punkt 2 
Under vintern och våren gick många barn till skolan vid punkt 2 (figur 3), då 

gällande observationsveckan. På vintern gick 249 barn. I snitt kom 10 barn gående 

varje kvart. På våren gick 179 barn. I snitt kom 7 barn gående varje kvart. En 

minskning på 3 barn varje kvart. Detta visar att färre barn gick till skolan under 

våren. Resultatet visar även vid punkt 2 att många barn gick till skolan mellan 

7:45–8:15 (figur 10 och 11). Jämfört med morgonen gick färre barn hem under 

både vintern och våren mellan 16:00-17:00. På vintern gick 82 barn hem. I snitt 

gick 4 barn hem varje kvart. På våren gick 77 barn hem. I snitt gick 4 barn hem 

varje kvart. Detta visar att lika många barn gick hem under både vintern och våren 

under eftermiddagen. Under eftermiddagen visar resultatet också att många barn 

gick hem mellan 16:15-16:45 (figur 10 och 11). Under våren visas en avvikelse 

mellan 16:30-16:45 på onsdagen. Orsaken till att fler barn gick hem är att barnen 

har längre dagar i skolan på onsdagar.  
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Figur 10. Hur många fotgängare som går till och från skolan under vintern vid 

punkt 2 

 

Figur 11. Hur många fotgängare som går till och från skolan under våren vid 

punkt 2  

 

Observationerna under vintern och våren visar att fler barn går till och från skolan 

vid punkt 2 jämfört med punkt 1. Grunden till det är att många barn bor i 

bostadsområdet (figur 3) som är belägen närheten av punkt 2.  
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5.2.3 Cyklister 
Under vintern var det färre barn som cyklade till skolan i jämförelse med våren. 

Detta stämmer in på både punkt 1 och punkt 2. För punkt 1 visas all resultat i figur 

12 och 13 medan vid punkt 2 visas all resultat i figur 14 och 15. Figur 12 och 14 

är för vintern medan figur 13 och 15 är för våren. 

 
5.2.3.1 Punkt 1 
Vid punkt 1 (figur 3) under vintern var det färre barn som cyklade till skolan i 

jämförelse med eftermiddagen, då gällande observationsveckan. Vintern 6 barn. I 

snitt kom 1 barn cyklande varje kvart. Våren 230 barn. I snitt kom 9 barn 

cyklande varje kvart. Detta visar en ökning på 8 barn per kvart cyklade till skolan. 

Resultatet visar också att barnen cyklade till skolan mellan 7:45–8:15 (figur 12 

och 13). Under vintern finns det även avvikelser som visar att vissa dagar cyklar 

inget barn till skolan. Detta beror på väderleken. Under eftermiddagen cyklade 

fler barn hem under våren än under vintern. Vintern 28 barn. I snitt cyklade 2 barn 

hem varje kvart. Våren 67 barn. I snitt cyklade 4 barn hem varje kvart. Detta visar 

en ökning under våren på 2 barn som cyklade hem varje kvart. Resultatet visar 

också att under vinterveckan cyklar 6-8 barn hem varje kvart medan under 

vårveckan cyklar de flesta barn hem mellan 16:00-16:15. Finns även avvikelser 

under vintern (figur 12) där fler cyklar hem under onsdagen och torsdagen vilket 

väderleken har orsakat.

Figur 12. Hur många som cyklar till och från skolan under vintern vid punkt 1.
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Figur 13. Hur många cyklister som cyklar till och från skolan under våren vid 

punkt 1.  

 

5.2.3.2 Punkt 2 
Vid punkt 2 (figur 3) under vintern cyklade 198 barn till skolan under vintern, då 

gällande observationsveckan. I snitt kom 8 barn cyklande varje kvart. På 

morgonen under våren cyklade 402 barn. I snitt kom 16 barn cyklande varje kvart. 
En ökning med 8 barn cyklade till skolan varje kvart. Detta visar att fler barn 

cyklar till skolan på våren jämfört med vintern. Resultatet visar också att barnen 

kommer cyklande mellan 7:45–8:15. På fredagen under våren visar att fler barn 

cyklar till skolan. Orsaken är att barnen behöver ha en egen cykel med sig till 

skolan på fredagar då skolan ska iväg på utflykt. I likhet med morgonen cyklade 

mindre barn hem från skolan. På vintern 7 barn. I snitt cyklade 1 barn hem varje 

kvart. På våren 52 barn. I snitt cyklade 3 barn hem varje kvart. En ökning på 2 

barn cyklade hem varje kvart. Detta visar att fler barn cyklar hem under våren. 

Resultatet visar även att många barn cyklar hem mellan 16:00-16:15 (figur 14 och 

15). Under vintern visar också resultatet att vissa dagar under veckan är det inga 

barn som cyklar hem.  
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Figur 14. Hur många cyklister som cyklar till och från skolan under vintern vid 

punkt 2.  

Figur 15. Hur många cyklister som cyklar till och från skolan under våren vid 

punkt 2. 

 

Observationerna under vintern och våren visar att vid punkt 2 cyklar fler barn till 

skolan jämfört med punkt 1. Resultatet visar även att vid punkt 1 cyklar fler hem 

under både vintern och våren. Grunden till att fler barn cyklar hem vid punkt 1 är 

att barnen har längre skoldagar vid punkt 1 jämfört med barnen vid punkt 2.  
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5.3 Enkät 
Under två veckor hade föräldrar på Ludvigsbergsskolan möjlighet att svara på en 

enkät. Enkäten lämnades ut till 400 föräldrar. Föräldrarna fick svara på 22 frågor 

och även skriva egna förslag på att lösa trafiksituationen. Totalt kom det in 145 

svar på enkäten vilket motsvarar 36 % svar av 400 föräldrar. I detta kapitel 

kommer det att finnas olika avsnitt som handlar om avstånd, sällskap, orsaker till 

färdsätt, parkering, faktorer, gator och korsningar och gång- och cykelväg. 

   

5.3.1 Avstånd 
Många barn har 0 km – 3 km till skolan. Vissa barn har även längre än 3 km. 

Resultatet från enkäten visar att 80,1 % inte har längre än 3 km till skolan. Av 

80,1 % har 25,3 % 2 km – 3 km till skolan (tabell 1). Detta är ett rimligt avstånd 

till skolan för barn. Vilket gör att barnet kan välja mellan att cykla eller gå. Men 

för många föräldrar spelar även trafiksäkerheten roll.  

 

Tabell 1. Avstånd mellan bostad och skola 

 0 km - 

0,5 km 

0,5 km 

– 1 km 

1 km – 

2 km 

2 km – 

3 km 

3km – 

4km 

4 km – 

5 km 

5 km – 

eller 

mer 

Förskoleklass 5 4 7 8 5 1 2 

1:an 2 6 7 11 3 0 1 

2:an 6 6 5 5 4 0 0 

3:an 1 5 8 3 4 1 1 

4:an 6 1 0 4 2 0 1 

5:an 1 3 4 5 1 1 1 

6:an 1 2 0 1 1 0 0 

Summa 22 27 31 37 20 3 6 

% 15,1 % 18,5 % 21,2 % 25,3 % 12,7 % 2,1 % 4,1 % 
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5.3.2 Sällskap 
Många föräldrar följer sitt barn till och från skolan. Upp till årskurs tre är det över 

50 % av föräldrarna. Från årskurs fyra ligger det under 50 %. (tabell 2). På grund 

till det är att äldre barn har mer kunskap inom trafikregler. Detta visar att Lunds 

(2012) forsknings resultat stämmer, att ett barn blir moget att vistas själv i trafiken 

vid 10-12 års ålder se sida 7 i denna rapport.  

 

Tabell 2. Hur många föräldrar som följer sitt barn till och från skolan. 

 

5.3.3 Orsaker till färdsätt 
Under vintern är det över 50 % som både åker bil till och från skolan. Det är även 

många som går till och från skolan. Till skolan 18,5 % och från skolan 22,6 % 

(tabell 3). Detta kan bero på många tycker det är kallt på vintern och vill åka bil 

eller att de flesta av dessa 50 % har längre än 3 km till skolan. Att många 

promenerar till och från skolan kan bero på avståndet. Att det är mindre barn som 

cyklar i likhet med fotgängare är för att det är halt på vintern.  

  

 Ja Nej 

Förskoleklass 96.9% 3.1% 

1:an 83.3% 16.7% 

2:an 73.1% 26.9% 

3:an 69.6% 30.4% 

4:an 42.9% 57.1% 

5:an 43.8% 56.2% 

6:an 0.0% 100 % 
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Tabell 3. Vilket färdsätt till och från skolan under vintern. 

Vinter Till Från 

Gång 18,5 % 22,6 % 

Cykel 1,4 % 7 % 

Skjutsning i bil 65,1 % 58,9 % 

Buss i linjetrafik 3,4 % 4,1 % 

Skolbuss/taxi 11,6 % 13,7% 

 

I likhet med vintern är det även 50 % som åker bil till och från skolan under 

våren/höst. Men skillnaden mellan vår/höst och vintern är att fler cyklar till och 

från skolan och färre går (tabell 4). Att det är många som åker bil till och från 

skolan under våren kan bero på att barn som går i förskoleklass bor långt ifrån 

skolan. Vilket medför att föräldrar skjutsar barnet (tabell4). Orsaken till att barn i 

förskoleklass blir skjutsade är att förskolebarn inte har rätt till skolbuss. Vilket 

stämmer överens med Gävle kommuns bestämmelser (Gävle kommun, u.å.).  

 

Tabell 4. Vilket färdsätt till och från skolan under vår/hösten. 

Vår/höst Till Från 

Gång 9,6 % 11 % 

Cykel 28,1 % 27,4 % 

Skjutsning i bil 50,7 % 50 % 

Buss i linjetrafik 2,1 %   2,1 % 

Skolbuss/taxi 9,6 %   9,6 % 

 

Två andra orsaker till att föräldrar skjutsar sitt barn till och från skolan är att 

föräldrarna anser att deras barn inte är mogna att vistas själva i trafiken och att 

föräldrarna lämnar sina barn i samband med resan till förälderns arbete (figur 16).  
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Figur 16. Orsaker till varför föräldrar skjutsar sitt barn. 

 

5.3.4 Parkering 
Vid Ludvigsbergsskolan finns fyra parkeringar. Två parkeringar längs 

Vretasvägen (figur 17, bild 1 och 2). En längs Bäckvägen (figur 17, bild 3) och en 

nära skolbyggnaden Björken (figur 17, bild 4).  
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Figur 17. Karta och bilder över parkeringar. Fotograf: Marina Forsberg 
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Trots att en av fyra parkeringar ligger i anslutning till Bäckvägen (figur 17, bild 3) 

och att de tre andra parkeringarna har en gång– och cykelbana mellan (figur 17, 

bild 1, 2, 4) anser föräldrarna att parkeringarna inte ligger nära vägen. Björken har 

tillgång till 445 kvm parkeringsyta där det får plats 35 bilar. Parkeringen närmast 

byggnaden Björken (figur 17, bild 4) får det plats 16 bilar och på 6 – 10 av dessa 

platser parkerar personal. Någon enstaka personal parkerar längs Bäckvägen 

(figur 17, bild 3). Längs Vretasvägen finns det 400 kvm yta till parkering. På den 

ytan får det plats 32 bilar (figur 17, bild 1 och 2). Hälften av parkeringsplatserna 

är upptagna av personal. Många föräldrar parkerar vid både längs Vretasvägen 

och Björken. Över 48,6 % parkerar vid Björkens parkeringar medan 30,1 % 

parkerar längs Vretasvägen. Orsaken till varför föräldrarna väljer parkeringarna är 

för att 28,8 % vill ha nära till klassrummet och 13,7 % anser att det finns flest med 

parkeringar. Över 30 % anser att det finns mycket dåligt och dåligt med 

parkeringsplatser omkring Ludvigsbergsskolan (tabell 5). Orsaken till det är att 

parkeringarna är utspridda och upplevs små. Även att många lärare nyttjar 

parkeringsplatserna.   

 

 

 

 

5.3.5 Faktorer 
Många föräldrar anser att cykeln är ett bra färdmedel. Om föräldrarna hade 

möjlighet att cykla till arbetet eller om det fanns gång- och cykelbanor skulle 

många föräldrar sluta skjutsa sitt barn. Men det är även många som cyklar till och 

från skolan. En annan möjlighet kan vara att förskolebarn får rätt till skolskjuts 

(figur 18) vilket de inte har idag (Gävle kommun, u.å.). 

Åsikter Procent 

Mycket dåligt 33,3 

Dåligt 36,8 

Varken bra eller dåligt 21,5 

Bra 6,3 

Mycket bra 2,1 

Tabell 5. Bra tillgång till parkeringsplatser 
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Figur 18. Faktorer som skulle få föräldrar att sluta skjutsa sitt barn. 

 

5.3.6 Gator och korsningar 
De hårt trafikerade gatorna är Vretasvägen (figur 19,bild 1) och Bäckvägen (figur 

19, bild 3). Ut mot Bäckvägen finns det två T-korsningar, Vretasvägen-

Bäckvägen (figur 19,bild 2) och Ludvigsbergsvägen-Bäckvägen (figur 19, bild 4).  
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Figur 19. Bilder över vägar och korsningar. Fotograf: Marina Forsberg 
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Både Vretasvägen och Ludvigsbergsvägen är skyltad 30 km/h och Bäckvägen är 

skyltad 30 km/h mellan 7:30–16.00 resterande tid 50 km/h. Många upplever att T-

korsningarna och gatorna omkring Ludvigsbergsskolan är otrygga (tabell 6). Över 

60 % upplever T-korsningen Ludvigsbergsvägen-Bäckvägen mycket otrygg eller 

otrygg. Medan över 50 % upplever T-korsningen Vretasvägen-Bäckvägen mycket 

otrygg eller otrygg. Detta beror på att det cirkulerar mycket trafik på gatorna. 

Vretasvägen upplevs inte lika otrygg på som T-korsningarna, vilket beror på att 

mindre trafik cirkulerar där. Detta resultat visar att trafiksituationen är ett problem 

vilket även många föräldrar anser.  

 

Tabell 6. Personers åsikter angående T-korsningar och gator. 

 T-korsning: 

Vretasvägen-

Bäckvägen 

T-korsning: 

Ludvigsbergsvägen 

– Bäckvägen 

Vretasvägen 

Mycket otryggt 21,8 % 29,7 % 11,3 % 

Otryggt 33,1 % 38,4 % 27,8 % 

Varken otryggt 

eller tryggt 

35,2 % 23,9 % 39,1 % 

Tryggt 7,7 % 5,8 % 18,8 % 

Mycket tryggt 2,1 % 2,2 % 3,0 % 

 

 

5.3.7 Gång- och cykelväg 
Det finns gång- och cykelbanor till Ludvigsbergsskolan. Salabanan (figur 20, bild 

6), längs Vretasvägen (figur 20, bild 1) och längs Bäckvägen (figur 20, bild 3 och 

4). Det finns även en mindre skogsväg (figur 20, bild 5) mellan Bäckvägen och 

Salabanan och en som är belägen sydväst om Ludvigsbergsskolan (figur 20, bild 

12). Längs tre av dessa gång- och cykelbanor sträcker sig nära trafikerad väg 

medan de andra tre är fri från biltrafik.  
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Figur 20. Karta och bilder över gång– och cykelbanor vid Ludvigsbergsskolan. 

Fotograf. Marina Forsberg 

 

Uppfattningen om skolans parkering, gator och korsningar är ett allvarligt 

problem. Det syns tydligt utifrån enkätsvaren om trygghet och säkerhet (Tabell 7). 

Angående trafiksäkerheten upplever 44,8 % att trafiksäkerheten är osäker eller 

mycket osäker, medan 30,1 % anser att gatorna varken är säkra eller osäkra. 44,7 

% upplever att gatorna omkring Ludvigsbergsskolan är otrygga eller mycket 

otrygga.  
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 Det visade även föräldrarnas kommentarer som lämnades ut i slutet av enkäten.  

 

En skrev: ”Parkeringen och infarten till Björken är genom cykelvägen, farlig vid 

hämtning och lämning. Det borde också vara förbjudet att parkera på Björkens 

parkering med tanke på cykelvägen som korsar ideligen”. 

 

En annan skrev: ”att det är för lite med parkeringar och de som finns ligger för 

nära bilvägen”.  

 

Medan ytterligare förälder kände att: ”på morgonen är det oftast kaos nedanför 

Björkens parkering. Många bilar, stressade föräldrar och för få parkeringar och 

de längst ner mot vägen ligger alldeles för nära befintlig väg. För att ta sig från 

parkeringen måste man backa ut mitt i vägen. Med all trafik som kommer från 

vretashållet samt de som är på väg mot skolan blir det oftast kaos”.  

 

Det kom förslag på hur trafiksituationen kunde lösas av föräldrarna vilket enkäten 

inte tog upp. Det största fokus var att på något vis skapa fler parkeringar. 

Föräldrarna vill ha en säker plats att parkera vid där även barnen känner sig säkra. 

Andra åsikter kan läsas i bilaga 2. 

  

 Trafiksäker Trygg 

Mycket osäkert 16,1 % 15,6 % 

Osäkert 28,7 % 29,1 % 

Varken säker eller osäker 30,1 % 24,1 % 

Säker 14,7 % 19,9 % 

Mycket säker 10,5 % 11,3 % 

Tabell 7. Trygga och trafiksäkra gator. 
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5.4 Fokusgrupp 
I 60 minuter diskuterade två klasser, 4B och 5 A, angående trafiksituationen 

omkring Ludvigsbergsskolan. Under diskussionen studerade eleverna ett ortofoto 

och en fastighetskarta. Efter 40 minuter kom eleverna fram till ett par olika 

åtgärder till att lösa trafiksituationen. Därefter fick eleverna fundera över för/ och 

nackdelar av de tre åtgärder de tyckte var lämpligast och sedan rangordna åtgärder 

1-3, vilket tog 20 minuter. Frågeställningen eleverna diskuterade omkring var 

Vilka åtgärder kan lösa trafiksituationen vid Ludvigsbergsskolan? Klass 4B 

Björkens parkering och klass 5B fick diskutera trafiksituationen längs 

Vretasvägen.  

5.4.1 Klass 4B 
Åtgärderna klass 4 B ansåg vara lämpliga och de för- och nackdelar, som de 

angav. 

1. Fler elever kan cykla eller gå. 

Fördelar: Blir mindre trafik vid skolan. Mindre avgaser i naturen. 

 

Nackdelar: Den som bor långt bort ifrån skolan får gå långt. 

Cykelställen blir fort fulla.  

 

2. Göra den nuvarande parkeringen större som är belägen inom det 

närliggande bostadsområdet.  

Fördelar: Ger mer plats till den nuvarande parkeringen som redan 

finns längs Bäckvägen. Det blir också trafiksäkert. 

 

Nackdelar: Trafiken ökar längs Vretasvägen. Barnen kommer korsa 

Vretasvägen för att ta sig över till skolan.  

 

3. Eleverna kan samåka med varandra. 

Fördelar: Blir mer plats på parkeringen. Mindre avgaser i naturen. 

 

Nackdelar: kanske inte har någon kompis att åka med. Bor långt ifrån 

varandra. Barnen börjar olika tider. Finns ej tillräckligt med plats i en bil 
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då det kan finnas syskon i bilen. Föräldrar har bråttom till jobbet gör att de 

inte hinner hämta ett till barn på vägen.  

 

En annan åtgärd som även klass 4B tog upp var, riva det nuvarande huset och 

bygga en ny parkering. Denna åtgärd prioriterade inte eleverna som viktigt 

därutav anledningen till att den inte finns med i rangordningen 1-3.  

 

5.4.2 Klass 5 A 
Åtgärderna klass 5 A ansåg vara lämpliga och de för- och nackdelar de såg med 

dessa. 

. 

1: Riva huset och bygga en parkering för personbilar. 

Fördelar: skapar nya parkeringsmöjligheter 

Nackdelar: personen som bor där idag måste flytta på sig. 

 

2: Trefilig väg från rondellen fram till korsningen. 

Fördelar: bilisterna får mer plats att parkera och släppa av sina barn. 

Det blir även säkrare för barnen.  

Nackdelar: gång- och cykelbanan blir smalare.  

 

3: Göra ett till övergångställe över Vretasvägen 

Fördelar: vägen blir säkrare för fotgängare som korsar vägen. 

Fotgängare och cyklister vet vilken sida de ska gå eller cykla. 

Nackdelar: blir stopp i trafiken 

 

Andra åtgärder klass 5A kom på var: bygga Vretasvägen trefilig, bygga ut 

nuvarande parkeringar, parkera på en annan parkering, bygga en ny vändplats åt 

bussarna och låta eleverna som åker buss gå från Willys till skolan men 

förskolebarnen skulle få åka fram till skolan. Dessa åtgärder ansåg klass 5 A inte 

lika viktiga eftersom förslagen inte togs med i rangordningen 1-3. 
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6 Diskussion 
 

6.1 Resultatdiskussion 
Idag klarar många barn av att gå eller cykla till och från skolan men blir ändå 

skjutsade av sina föräldrar(Gummeson,2007 ). Att få föräldrarna att skjutsa sina 

barn i mindre omfattning anses som svårt. Gång- och cykelbanorna som leder till 

och från Ludvigsbergsskolan är trygga och trafiksäkra samt attraktiva som även 

Lang m.fl. (2011) anser gång- och cykelbanor ska vara (figur 21). Där skulle 

många barn förmås att gå och cykla. Vid Ludvigsbergsskolan finns det fyra 

parkeringar men det är två som är mer populära, vid Björken. En av dessa 

parkeringar befinner sig nära vägen medan den andra ligger nära Björken.  När 

föräldrarna skjutsar sina barn skapas det ofta trafikstockning vid skolan vilket är 

ett problem som även Kelly och Fu (2014) påvisar i sin forskning. Parkeringarna 

är små och många föräldrar vill parkera på samma plats. Efter att obserververat 

parkeringsplatserna vid Ludvigsbergsskolan samt läst föräldrarnas kommentarer 

från enkäten kom jag fram till att parkeringarna närmast Björken är mest drabbad.  

Nästan dubbelt med barn blir lämnade vid Björken jämfört med parkeringarna 

efter Vretasvägen. Detta stämmer under både vintern och våren. Anledningen till 

att många väljer parkeringarna närmast Björken är för att tre av fyra arbetslag 

ligger närmare de parkeringarna. Föräldrarna kan också välja att lämna av barnet 

längs Vretasvägen där det är mindre trafik men väljer att lämna vid de mest 

drabbade parkeringarna. I det närliggande bostadsområdet finns ofta tomma 

parkeringar. Där går det också att parkera bilen och följa barnet upp till skolan. 

Men jag tror att föräldrarna upplever att sträckan blir för lång att gå och även 

trafikfarlig. Dock är Vretasvägen skyltad 30km/h som Cristie m.fl. (2011) anser är 

passande. 

 

En orsak till att många blir lämnade och hämtade med bil vid Ludvigsbergsskolan 

idag är att Bäckbron har varit under ombyggnation hela våren 2014. Bron planeras 

att vara klar till sommaren 2014. Det är även planerat att bygga en säker gång- 

och cykelbana till de barn som bor på andra sidan bron. Att kommunen har tagit 

tag i att planera en ytterligare gång- och cykelväg fram till Ludvigsbergsskolan är 

positivt för barnen och föräldrarna. Både barnen och föräldrarna kommer att 

uppleva en tryggare och säkrare sträcka till Ludvigsbergsskolan. 
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Jag anser att trafiksituationen vid Ludvigsbergsskolan är farlig speciellt 

anlutningarna till parkeringarna vid Björken. Data visar att trafiksituationen är 

ohållbar och att trafikolyckor kan uppstå. Bilarna som parkerar vid parkeringen 

efter Bäckvägen (figur 18, bild 3) backar rakt ut i trafiken. Under observationen 

lades det märke till att när barn lämnades mellan 7:00–7:30 ställde föräldrarna 

bilarna längs med gatan vilket är en säkrare val. När barnet klivit ur bilen är det 

för föräldrarna att bara köra in i trafiken på ett smidigare vis än om föräldrarna 

ska backa rakt ut. Men för föräldrarna som lämnar mellan 7:45–8:15 fungerar inte 

det förslaget för att för många föräldrar lämnar samtidigt.  

 

Utifrån resultatet från observationen, enkäten och fokusgrupperna samt genom att 

studera detaljplanen har några åtgärder kommit fram som skulle passa för 

Ludvigsbergsskolan i Valbo. Nedanför tas de olika förslagen upp med både för- 

och nackdelar.  

 

§  Alla barn som har längre än 2 km oavsett ålder bör få rätt till skolskjuts 

Utifrån Gävle kommuns regler har inte all barn rätt till det (Gävle 

kommun, u.å.). Kelly och Fu (2014) anser också att skolskjuts är lämpligt 

för barn som har längre än 2 km till skolan.  

 

§ Fördelar:  

o Linjetrafiken: Bussarna slipper trängas med personbilar.  

o Föräldrar: slipper skjutsa sina barn till skolan.  

o Elever: upplever mindre trafik vid skolan.  

o Gävle kommun: Slipper klagomål ifrån föräldrar som har barn i 

förskoleklass.  

o Ludvigsbergsskolan: Blir mindre trafik med bilar på skolområdet. 

 

§ Nackdelar:  

o Linjetrafiken: Fler barn på bussen, fler bussar som måste åka runt.   

o Föräldrar: får ej den dagliga kontakten med lärare .  

o Elever: bussarna bli fullsatt snabbt vilket resulterar med mindre 

sittplatser. 
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o Gävle kommun: mer kostnader för bussarna.  

o Ludvigsbergsskolan: fler bussar vid skolgården. 

 

 

 

§ Samåkning mellan föräldrarna 

Kelly och Fu (2014) anser att det på är morgonen är stor trängsel mellan 

bilarna vilket skapar trafikstockning. En lösning på problemet är 

samåkning menar Kelly och Fu (2014) som också en fokusgrupp ansåg var 

ett bra förslag.   

 

§ Fördelar: 

o Linjetrafiken: trängseln med personbilar minskar,  

o Föräldrar: slipper skjutsa sitt barn varje dag, går att bestämma ett 

körschema med andra föräldrar,  

o Elever: Mindre trafik vid skolgården,  

o Gävle kommun: Mindre kostnader, 

o  Ludvigsbergsskolan: Mindre trafik, blir säkrare 

 

§ Nackdelar:  

o Linjetrafiken: ---- 

o  föräldrar: föräldrarna lämna olika tider eller känner inte varandra, 

elever: blir lämnade olika tider eller känner inte varandra bra. 

o Ludvigsbergsskolan: Mindre kontakt med föräldrarna. 

o Gävle kommun:----  

 

§ Låta klasserna ha olika starttider på morgonen 

Föräldrar anser att klasserna kan börja olika tider på morgonen för att 

minska på trafiken, detta anser även Tyresö kommun (Sveriges radio, 

2014). 

  

§ Fördelar:  

o Föräldrar: Slipper trängslen på parkeringen, 

o Elever: parkeringsplatsen blir tryggare,  
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o Ludvigsbergsskolan: Slipper ha en otrygg parkering.  

o Gävle kommun: Mindre klagomål från föräldrar. 

o  Linjetrafiken: Hittar ingen fördel 

 

 

§ Nackdelar: 

o Linjetrafiken: Får hämta barn olika tider, blir mycket åkande, dåligt 

för miljön,   

o Föräldrar: går ej att samåka,  

o Elever: Skoldagen slutar senare.  

o Gävle kommun: Mer kostnader med skolskjuts,  

o Ludvigsbergsskolan: ---- 

 

§ Låt barnen både cykla och gå till och från skolan  

Om föräldrarna låter sina barn gå och cykla till och från skolan blir gång- 

och cykelbanan mer attraktiv anser Lang m.fl. (2011).Lang m.fl. (2011) 

anser att barnen utvecklas och Lund (2012) anser att barnen får mer 

kunskap i trafikregler. Även en fokusgrupp ansåg att eleverna kan cykla 

eller gå till och från skolan. 

 

§ Fördelar:  

o Linjetrafiken: Mindre trängsel med personbilar,  

o Föräldrar: behöver inte skjutsa sitt barn,  

o Elever får motion och får umgås med kompisar på vägen,  

o Gävle kommun: Mindre klagomål,  

o Ludvigsbergsskolan: mindre trängsel på parkeringen 

 

§ Nackdelar:  

o Linjetrafiken: Måste ha mer koll på vart barnen cyklar eller går 

o Föräldrar: Har ingen koll på om eleven kommer till skolan eller 

inte. Kan känna sig orolig att det ska hända något efter vägen,  

o Elever: känna sig orolig över att det ska hända något efter vägen, 

kan bli jobbigt att gå under vintern när det är kallt,  

o Gävle kommun: ---- 
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o Ludvigsbergsskolan: Måste sätta dit bättre cykelställ med tak. 

 

Utifrån att studerat detaljplanen (bilaga 3) finns det inte inplanerat att ny 

parkering ska byggas. Detaljplanen antogs 1975 vilket kan tyckas vara länge 

sedan. Där det skulle kunna tänkas byggas en ny parkering i området får det  inte 

bebyggas (bilaga 3). Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 4 kap 38 § säger att 

”En detaljplan gäller till dess den ändras eller upphävs”. Eftersom det redan finns 

fyra parkeringar där föräldrar kan hämta och lämna sitt barn räcker det med 

nuvarande parkeringarna.   

 

6.2 Metoddiskussion 
Tre metoder valdes för att utföra detta examensarbete. Metoderna som valdes var 

fältobservation, enkät och fokusgrupp. Anledningen till att dessa tre metoder 

valdes ut var för att få fram mycket data om ämnet. Även detaljplanen över 

området har studerats för att undersöka om det finns någon åtgärd för 

trafiksituationen. Metoderna har varit givande och mycket information har 

kommit fram vilket har varit bra i skrivandet. Nackdelar med metoderna kan vara 

dåligt väder vid observationerna, för få svar på enkäten och om skolan inte tillåter 

fokusgrupp med elever. Detaljplanen medger heller inte att vissa platser byggs 

om. Anledningen till att Ludvigsbergsskolan valdes av de tre grundskolor som 

finns i Valbo är först och främst att min egen erfarenhet visat att trafiksituationen 

är ohållbar, andra orsaken är att försöka hjälpa skolan med att komma fram till en 

bra åtgärd för att lösa trafiksituationen.  

6.1.2 Observation 
Att studera vilket färdsätt barn har till och från skolan är inte enkelt. Det kan vara 

svårt att se vart barnet är på väg samt att det är många människor i rörelse. 

Vintern 2013-2014 var mild och hade dåligt med snö vilket gjorde att det blev 

enklare att cykla jämfört med andra vintrar. Dessa faktorer har påverkat resultatet 

från observationerna vilket gör att resultatet blir osäkert till en viss grad. 

Väderleken har påverkat barnens val av färdsätt till och från skolan under både 

vintern och våren. Observationerna valdes att göra mellan 7:00–8:15 och 16:00-

17:00 för att få en förståelse om hur trafiksituationen ser ut vilket också är en 

anledning till varför forskare använder sig av observationer (Gaber J & Gaber,S, 
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2007). Om observationen utförts mellan 14:00-17:00 hade resultatet visat att fler 

barn blev hämtade, gick och cyklade hem för att barnen slutar olika tider varje.  

6.1.3 Enkät 
Det är svårt att göra en enkät förståelig för alla, ibland blir det misstolkningar 

vilket blev fallet för med den här enkäten. I slutet av enkäten fanns en ruta till 

egna förslag till åtgärder men där skrevs det istället andra saker som exempelvis 

att det var för lite svaralternativ eller privata situationer togs upp. Detta är inte 

relevant data till min forskning vilket behövs vid enkätundersökningar 

(Flowerdew & Martin, 2005). Föräldrarna hade tillgång till enkäten under två 

veckor. Enkäten fick föräldrarna göra via datorn. Problem med enkäter är om det 

är för många frågor och då avstår föräldrarna att delta i undersökningen eller att 

det inte finns något intresse för trafiksituationen vid Ludvigsbergsskolan. Vissa av 

föräldrarna som svarat på enkäten har barn i olika åldrar som går på 

Ludvigsbergsskolan men valde att svara för ett barn. Av 400 föräldrar kom det in 

145 svar som motsvarar 36 %. Om fler hade svarat på enkäten hade resultatet 

blivit ännu mer tillförlitligt. Men majoriteten som svarade var föräldrar till barn 

från förskoleklass upp till årskurs 3. Anledningen till det är att det finns mer 

engagemang hos föräldrar till yngre barn för hur barnens skola ser ut.  
 
Vid en ytterligare undersökning kan det vara relevant att ta med frågor angående 

Bäckvägen vilket inte fokuserades i denna undersökning för att bäckbron var 

avstängd.  

6.1.4 Fokusgrupp 
Jag behövde ha grundlig information om hur trafiksituationen ser ut vid 

Ludvigsbergsskolan. Därför valde jag fokusgrupp som metod vilket även är 

detsamma som forskare använder sig av (Gaber, J& Gaber,S). Några elever från 

klass 4 B och klass 5 C ställde upp i fokusgrupp. Att låta några elever diskutera 

tillsammans istället för att göra enskilda intervjuer sparade tid, vilket även 

forskare anser (Gaber, J & Gaber,S, 2007). Eleverna som deltog i fokusgruppen 

tyckte att det var mycket trafik på morgonen i jämförelse med eftermiddagen. 

Några av eleverna som ställde upp i fokusgruppen cyklade eller gick till skolan. 

Båda fokusgrupperna ville att parkeringarna skulle utökas samtidigt som klass 4 B 

tyckte att även att samåkning var en bra åtgärd. Klass 5 A tyckte att ett ytterligare 
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övergångsställe över Vretasvägen skulle anläggas för att göra gatan mer 

trafiksäker. Elevernas förslag till åtgärder var bra. Men förslaget om ett nytt 

övergångsställe skulle göra gatan mer trafiksäker är jag osäker på då många 

föräldrar vänder i rondellen före där eleverna vill anlägga det nya övergångstället.  

 

 

7 Slutsats  
Vid Ludvigsbergsskolan i Valbo är trafiksituationen ett stort problem. Många 

bilar kommer mellan 7:45–8:15. Detta skapar mycket trafik på en liten plats. 

För att få trafiken att minska krävs att flera olika åtgärder kombineras. Denna 

studie kan fastslå att det är lämpligt att låta  alla barn som har längre än 1 km till 

skolan få rätt till skolskjuts. Ett annat alternativ är att skolan hjälper föräldrarna att 

organisera samåkning. Skolan kan även börja vid olika tider vilket minskar 

trafiken omkring skolan då det inte kommer samma mängd barn under samma 

tider. Föräldra kan även tillåta barnen att i större utsträckning själva gå och cykla 

till skolan. Att bygga fler parkeringsplatser är inte ett bra alternativ eftersom det 

gynnar bilåkandet. Dessa förslag tillsammans med information och utbildning till 

elever, föräldrar och skolpersonal är tillsammans effektiva metoder att förbättra 

trafiksituationen.  
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9.Bilagor 
 

Bilaga 1: Enkätfrågor 

 
Enkät om trafiksäkerheten vid Ludvigsbergsskolan! 
 
*Obligatorisk 
 
1: Vilken årskurs går ditt barn i *   
Förskoleklass 
1:an 
2:an 
3:an 
4:an 
5:an 
6:an 
 
2: Följer du ditt barn till skolan? *   
Ja 
Nej 
 
3: Bor ditt barn på en eller flera adresser? *   
Bor endast på en adress 
Bor på fler adresser, ungefär lika mycket per adress 
Bor på flera adresser men mest på en adress 
 
4: Hur långt har ditt barn till skolan? *   
0-500 m 
500 m-1 km 
1 km - 2 km 
2 km - 3km 
3 km - 4km 
4 km - 5 km 
5 km eller mer 
 
5: På vilket sätt för det mesta tar sig ditt barn TILL skolan under 
VÅR/HÖST? *   
Gång 
Cykel 
Skjutsning i bil 
Skolbuss/taxi 
Buss i linjetrafik 
Annat 
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6: På vilket sätt för det mesta tar sig ditt barn FRÅN skolan under 
VÅR/HÖST? *   
Gång 
Cykel 
Skjutsning i bil 
Skolbuss/taxi 
Buss i linjetrafik 
Annat 
 
7: På vilket sätt för det mesta tar sig ditt barn TILL skolan under 
VINTERN (när det är snö, kallt och halt ute)? *   
Gång 
Cykel 
Skjutsning i bil 
Skolbuss/taxi 
Buss i linjetrafik 
Annat 
 
8: På vilket sätt för det mesta tar sig ditt barn FRÅN skolan under 
VINTERN (när det är snö, kallt och halt ute) *   
Gång 
Cykel 
Skjutsning i bil 
Skolbuss/taxi 
Buss i linjetrafik 
Annat 
 
9: Kör du ditt barn till skolan, om ja, varför? Välj max 2 alternativ!    
Jag/vi åker ändå bil till våra arbeten 
Det är krångligt/tar för lång tid att åka buss 
Det saknas gång- och cykelbana 
Vägen mellan skola och bostad upplevs farlig 
Mitt barn är inte moget att vistas själv i trafiken 
Det är mycket biltrafik utanför skolan 
Barnet har tillgång till skolskjuts men vistas på fritids/fritidsklubb 
Mitt barn går eller cyklar till skolan 
 
10: Vad skulle få dig att sluta köra ditt barn till och från skolan med 
bil? välj max 2 alternativ!    
Om jag hade möjlighet att gå/cykla till arbetet 
Om det skulle finnas en busslinje där vi bor 
Om busstrafiken skulle ha tätare turer 
Om det skulle finnas gång- och cykelbana 
Om det var mindre biltrafik utanför skolan 
Om mitt barn hade tillgång till skolskjuts 
Mitt barn går eller cyklar till skolan 



 

 
 

51 

 
11: Vid vilken parkering släpper du av ditt barn?    
Vid Björken 
Efter Vretasvägen nedanför Skeppet 
Ingen, mitt barn går eller cyklar till skolan 
 
12: Varför lämnar du av ditt barn vid Björken?    
Avståndet till klassrummet är kortast 
Det finns flest med parkeringar här 
Det går snabbt att ta mig till jobbet härifrån 
Annat 
.     
13: Varför lämnar du av ditt barn vid Skeppet?    
Avståndet till klassrummet är kortast 
Det finns flest med parkeringar här 
Det går snabbt att ta mig till jobbet härifrån 
Annat 

 
14: Hur trafiksäker upplever du vägen omkring skolan där ditt barn 
går eller cyklar? där 1 upplevs osäkert och 5 upplevs säkert 
1,2,3,4,5   

 
15: Hur trygg upplever du vägen omkring skolan där ditt barn går 
eller cyklar? där 1 upplevs osäkert och 5 upplevs säkert 
1,2,3,4,5    

 
16: Hur trafiksäker upplever du T-korsningen vid Vretasvägen och 
Bäckvägen som går förbi Björken? där 1 upplevs osäker och 5 upplevs 
säker.  
1,2,3,4,5  
.  
17: Hur trafiksäker upplever du T-korsningen vid Ludvigsbergsvägen 
och Bäckvägen som går förbi Björken? där 1 upplevs osäker och 5 
upplevs säker.    
1,2,3,4,5 
.  
18: Hur trafiksäker upplever du Vretasvägen (vägen som är nedanför 
skeppet)? där 1 upplevs osäker och 5 säker. 
1,2,3,4,5    

 
19: Finns det tillräckligt med parkeringsplatser vid 
Ludvigsbergsskolan? där 1 upplevs dåligt och 5 upplevs bra.  
1,2,3,4,5 
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20: Anser du att det är mycket rörelse omkring skolan? där 1 upplevs 
lite och 5 upplevs mycket. 
1,2,3,4,5 
 
21: Anser du att parkeringen ligger för nära vägen? där 1 upplevs inte 
så nära och 5 upplevs väldigt nära.  
1,2,3,4,5   
.  
22: Anser du att det är ett problem angående trafiksituationer vid 
Ludvigsbergsskolan?    
Ja 
Nej 
 
Om ja, vad är det största problemet, här kan du skriva förslag till att 
åtgärda problemet! 
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Bilaga 2: Föräldrars åsikter angående trafiksituationen vid 
Ludvigsbergsskolan i Valbo 
 

Förskoleklass 
 
För mycket trafik för de små. 
 
Bilar på skolgården är ett problem. Folk som kör bil ända upp på skolgården för 
att hämta och lämna även till gympasalen. 
 
Parkerade bilar inne på skolgården är en stor risk då det ofta rör sig barn kring 
bilarna. Dessutom råder parkeringsförbud på skolgården, vilket fullkomligt 
ignoreras av både föräldrar och besökande till gymnastikhallen. 
 
Lämnar oftast barnet kl. 7 och då är det ganska lugnt vid skolan. Det största 
problemet är de föräldrar som kör ända upp på skolgården på morgonen när de 
lämna sina barn. Och på eftermiddagen när det är någon träning i gympasalen 
parkerar man på skolgården! Sätt en bom som man kan cykla och gå förbi. 
 
För mycket busskörning överhuvudtaget! Har ringt polisen ett antal gånger med 
de ”bryr” sig inte! Måste göras nått innan det händer nått!! 
 
Fler parkeringar, det skulle gå och ordna vid Vretasvägen.  
 
Mycket trafik och relativt höga hastigheter vid vissa tider på Bäckvägen. Infarten 
till Björken korsar GC-banan som ofta är skymd av parkerade bilar längs 
Bäckvägen. 
 
Trång att parkera och backa, cykel och gångväg precis i anslutning till parkering, 
för mycket trafik och skolbarn samtidigt, därför får mina barn oftast ta skolbussen, 
dels för att det känns säkrare för dom och del för att slippa kaoset med alla bilar.  
 
När man parkerar, stiger oftast barnet ut själv, i vårt fall har vi även ett syskon 
som kan hinna stuga ut före en själv då det är mycket rörelse i form av backande 
bilar under en stressig tidsperiod på morgon och kväll. Den här studien är jätte bra 
att påvisa eventuella brister och som underlag för en förbättring, hur den kan se ut 
måste personer med ”ögat” för stadsplanering svara på men för just Björken finns 
det en plats på andra sidan cykelbanan mot skogen att utöka antal platser med då 
måste förmodligen cykelvägen ledas om. 
 
Problemet är att många kommer väldigt sent kring lämning och tar sig friheten att 
parkera hus som helst. Många kör upp på Björken parkeringen trots att där redan 
är fullt istället för att parkera nere vid vägen och en liten bit längre, eller ställer sig 
så nära infarten till Björken parkeringen att man knappt inte kommer eller ut. Jag 
tycker att det skulle underlätta om man ritade upp parkeringsfickor längs vägen 
och även uppe på Björken parkeringen så att alla vet hur och var man ska parkera. 
Många. Men långt ifrån alla, är duktiga och går med sina barn runt häcken mot 
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Björken istället för att snedda över parkeringen. Det kunde man förtydliga 
ytterligare till Björken föräldrarna. 
 
Folk åker fort och inga övergångställen, jag törs inte låta mitt barn gå själv till 
skolan, har tyvärr inga förslag. 
 
Vid Björken är det total kaos om man kommer vid 8-tiden. Lite så vid skeppet 
också och då är det såklart mycket bilar i rörelse. Vi lämna oftast lite tidigare och 
då finns inte samma problem. Ett sätt att lösa det är att även tillåta skolskjuts för 
de barn som går i förskoleklass. För vår del skulle det underlättat och vi skulle 
inte skjutsa barnen till skolan varje dag då vi även har ett barn i klass 2. Då hade 
det fått åka skolskjuts 
 
Det är mycket trafik på morgonen, ev. skulle de olika avdelningarna ha förskjutna 
starttider med ca 15 min mellan varje, då kan alla ändå passas ihop med 
busstiderna medan trycket på skjutsningen in till skolan blir mindre. Det är ju inte 
något problem andra tider än morgonen.  
 
För få parkeringar. De som finns ligger för nära bilväg. 
 
1:an 
 
Många bilar vid Björken som blandas med barn på väg till/från skolan. Gör slinga 
med p-förbud för bilar som endast ska släppa av barn vid den befintliga 
parkeringsplatsen vid Björken. Endast personalparkering borde vara där. Flytta in 
p-fickorna vid Bäckvägen så bilarna kan backa utan att hamna I Bäckvägen. Gör 
ordentligt, belyst gångväg från p-fickorna vid Bäckvägen till skolgården. 
 
Parkeringen är för liten vid andra besök än för hämtning med. Slopa tillståndet för 
parkering tar för mycket tid att hämta. Lär folk trafikvett för visa kör som dårar. 
Har flera barn på skolan och du har bara ett alternativ att svara på. 
 
Däremot är parkeringen utanför Björken stor fara på morgonen så jag skulle vara 
orolig om mitt barn kom från det hållet. Stressade föräldrar och backande bilar. 
Man skulle ev. Kunna bygga en avlämningsplats med en ränna där föräldrar kör 
in, stannar till och släpper av sitt barn och sedan kör iväg. Därifrån ska det gå en 
säker väg förbi parkeringen upp till skolan. Då skulle inte så många behöva en 
parkering för att lämna av barnet, endast de som måste följa med de minsta barnen 
in I skolan. 
 
Någon lösning vet jag ej men kanske fler parkeringar eller fler barn som borde 
utnyttja skolskjutsen som erbjuds. 
 
Vi har barn på Björken och där brukar det finnas parkering. Förr hade vi barn på 
skeppet och där var det svårare att parkera. 
 
Det största problemet är alla föräldrar som åker fort in på parkeringen strax före 
kl. 8 på morgonen. Det skulle finnas någon slags rundel där man kunde släppa av 
sitt barn utan att behöva backa ut. Då behöver de föräldrar som följer med barnet 
ända in I klassrummet åka in på parkeringen. 
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Öka parkeringarna så man slipper stå efter vägen. 
 
För liten parkering. Frågorna är lite fel. Skulle finnas annat alternative på fråga 9 
och 10, sen stämmer det ej om man har fler barn på samma skola. Skulle finnas en 
bättre av och påstigningsplats typ en lång ficka att svänga i på. 
 
Största problemet är stressande föräldrar. Praktiskt behövs en annan cykelväg 
förbi Björken, en väg där cyklar inte åker på samma plan som bilarna. En 
cykelväg över bilvägen förbi Björken så barnen kan cykla säkert trots biltrafiken.  
 
Det är jätte bra anknytning för barnen att ta sig till Ludde skolan till fots eller på 
cykel. Bra cykelvägar med övergångsställen och aldrig via någon parkering. 
Problemet jag ser det är när föräldrar släpper av sina barn på dom små och väldigt 
trånga parkeringarna med mycket bilar och stress, oftast morgon och eftermiddag. 
Cyklande barn kommer direkt in på den skyddande skolgården medan ett gående 
barn från parkeringen utsätts för en risk pga. det begränsande utrymmet vid 
skolans parkering. Tack för visat intresse. 
 
Dåligt anordnade och farliga avlämningsplatser med biltrafik, men också brist på 
cykelparkeringar. Tak över cykelparkeringar vore att föredra då barns cyklar inte 
är av samma kvalitet som vuxnas och därför rostar och skadas av att stå I regnet 
var dag. Vi skulle cykla mer rom cykelparkeringen förbättrades. 
 
För lite parkeringsmöjligheter förutom på Björken som har många. 
 
på fråga 4 är avståndet till skolan nu 3-4km pga. att Bäckbron är avstängd. I annat 
fall 1 km när den är öppen. 
 
En avlämningsfil för dom som bara släpper av sina barn och en säkrare 
parkeringsplats. 
 
När man parkerar på platserna närmast vägen vid Björken, så får man backa ut I 
trafiken för att kunna vända. På fråga 2 har jag svarat nej, men vill förtydliga att 
det är olika under veckan. Åker buss ca 2-3 dagar I veckan. Jag har två barn, en I 
åk 1 och en I åk 3. Den som går i åk 3 har längre skoldagar må,ti och ons. Barnet 
som går I åk 1 slutar tidigare och får ej vara kvar på fritids för att åka skolbuss 
med storasyskonet. Om det hade fått göra det skulle de också åka buss fler dagar I 
veckan. 
 
Större parkering vid Björken. 
 
 
 
2:an 
 
Trafikkaos, många bilar! Mycket stressande för alla parter. Väldigt farlig 
trafiksituation för barnen som går till skolan från Vretas. 
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Mycket biltrafik med barn som går överallt och alldeles för litet utrymme för 
detta. 
 
Att man åker upp med bil på skolgården när det pågår verksamhet I skolan. Riktig 
bom som förhindrar detta måste installeras. 
 
Det skulle behövas en bättre “avsläppningsyta” vis skeppet när man släpper av sitt 
barn nere vid vägen. 
 
Att alltför många människor tar bilen till skolan och att varken vägen eller 
parkeringen är gjort för den mängden trafik. Osäkert för både barn och trafikanter. 
 
Hastighetsbegränsningarna följs inte under dagtid. 
 
Att föräldrar inte tänker sig för vart de ställer sig vid hämtning/lämning av barn, 
oftast står de i vägen för skolbuss mm. Samt att det körs upp på skolgården ibland, 
vilket inte känns tryggt för de barn som gåt där. 
 
Det är katastrof att skolan tillåter att bilar får åka och parkera på skolgården under 
skol/fritidstid. Trots att det sitter en bom upp för backen så är den nästan alltid 
öppen. Föräldrar respekterar inte förbudet på skolgården. Värst är det på 
eftermiddagarna vid ca kl.16.00 då det börjar träningar i gymnastiksalen. 
Föräldrar öppnar bommen för att skjutsa upp tonåringar direkt till dörren. De 
borde orka gå uppför backen. Vintertid är det mycket halt och mörkt samtidigt 
som barnen vistas på skolgården. 
 
Det största problemet är att skolgården används som parkeringsplats och att det 
inte skyltas om att trafik inte får förekomma på skolgården! Trafikbommen vid 
idrottshallen måste få användas, barn leker fortfarande på skolgården när lata 
vuxna åker upp och parkerar där! Skylta om parkeringarna utmed vägen att man 
får stå där efter 16 e.dyl., även den utanför matsalen och hänvisa dit vid den 
LÅSTA bommen! 
 
För mycket bilar på för liten yta. Endast tur att ingen olycka hittills inträffat. 
Cykelbanan måste säkras upp för cyklister och gående. Parkeringsförbud måste 
till för de platser som inte är ämnade för parkering. 
 
Problemen som jag upplever är för lite parkeringsplatser och de som finns är för 
nära Bäckvägen. Jättemycket trafik vid 8, går knappt att lämna barnen den tiden. 
 
Jag tror att det behövs mer plats för en bra trafiklösning (skilja gång/cykel från 
bilar). Föräldrar/bilister måste ta större eget ansvar (saktare, mindre kamp). 
Hastighetsbegränsning förbi skolan bör sänkas till 20km/h (norm vid in-/utfarter 
till industriområden (där endast vuxna vistas) samt omfatta tiden 06-18. 
Avsmalningen av Bäckvägen förstår jag inte. Noterar att den leder till ”hinna-
före-beteende” hos bilister. 
 
Dåligt med parkering leder till att en del ställer sig längs vägen där det kör bilar 
som oftast håller för hög hastighet. Barn som både kommer med föräldrar och 
själva utsätts för en stor risk!! Barnen syns inte bakom parkerade bilar. Ännu mer 
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riskfyllt på Eftermiddagar när det är vintertid blir det mörkt tidigt och sikten 
dålig! 
 
Det största problemet är att de som släpper av sina barn vid skeppet inte tar 
hänsyn till vart de parkerar och de barn som går till skolan där. De ställer sig 
vägen för bussarna och andra fordon. Finns parkeringsplatser på Vretas som de 
kan ställa sig på vid de här tiderna. 
 
Biltrafiken är för stor, folk har inte vettet att köra ordentligt. Parkeringarna ligger 
innanför gång och cykelbana, därav måste bilarna passera dessa. Vid Björken 
borde parkeringen endast vara tillåten på eftermiddagarna. Ej på mornarna när det 
är som stressigast, ser även trafiken från korsningen Valbovägen. Bäckvägen är 
övertrafikerad under morgonen, är förvånad att inte fler olyckor sker. Ev. 
lösningar: kan man förse bron före Björken med trappa på motsatt sida och så 
även parkering. Det skulle underlätta, avlasta gångbanans trafikering på Björken 
sidan. Farthinder borde placeras vid mötande vägar till Bäckvägen, ex, vid Willys 
och bakom hälsocentralen. Hastighets sänkning från Valbovägen hela vägen in 
förbi Björken. 
 
Fler parkeringar vid Björken. 
 
3:an 
 
För mycket trafik 
 
Dåligt med parkeringar och därför svårt att få plats när man ska följa barnet in till 
skolan på morgonen. Främst för förskoleklass och ettan, när man ville följa med 
barnen in. För de lite äldre barnen som man bara släpper av, skulle det förenkla att 
ha en "avsläppningsgenomfart" för att slippa ta plats för dem som behöver 
parkera. Hämtning är oftast lättare eftersom jag kommer ca 16:30 när det är 
ganska tomt. Om man hämtar när alla andra hämtar kan det dock vara samma 
trängsel. Vid hämtning måste man parkera, då personalen vill att man hämtar dem 
och inte ringer. Så länge det inte är tillräckligt varmt för att cykla är bara bil ett 
alternativ. 
 
Dåligt med parkeringar. Farlig utfart vid Björken när parkeringen nere vid vägen 
är full och bilarna parkerar för sikten. 
 
För mycket trafik vid kl. 8 och 16. 
 
Trångt med bussar och bilar som hämtar samtidigt. Finns ingen parkering på 
samma sida om skolan där vi föräldrar kan hämta. 
 
Många föräldrar parkerar långt upp mot Björkens skolgård, mycket bilar som kör 
och backar det upplevs som farligt för barnen. Trots flera platser nere vid vägen 
ställer sig föräldrar på det som hör till cykelbanan. Vägens förändring med ett 
körfält så bilar får "släppa fram" varandra bidrar endast till att många kör fortare 
för att komma först. Diket mellan väg och cykelväg är inte heller direkt säkert, 
hade varit bättre med ett räcke. Många kör fort vid skolan samt vid korsningen vid 
Willys. 
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Största problemet är alla lata föräldrar/andra som åker upp på skolgården för att 
parkera på eftermiddagar/kvällar! 
 
Har barn i både förskoleklass och 3:an. Skjutsar oftare det yngre barnet medan de 
äldre barnen vill cykla själv. Cykelvägen från ena föräldern hem är bra, trygg och 
trafiksäker. Andra föräldern bor för långt bort och måste därför åka bil/skolskjuts. 
Då yngsta barnet ej haft rätt till skolskjuts och anses som för liten att vara hemma 
själv tills föräldern kommer hem, får bilskjuts vara enda alternativet från det 
boendet. När ”riktiga” parkeringen vid Björken är full och man måste parkera 
”längs med ” vägen blir det ibland problem, vissa tider mycket trafik och mycket 
rörelse. Dålig sikt, för nära tung trafikerad väg när barnen går bakom bilen. På 
parkeringen vid Björken är också dålig sikt och mycket trafik, barn som går 
bakom bilar, trångt att backa ut. 
 
Att olika klasser börjar olika tider. Att ha en "bilhållplats" för att släppa av barnet 
och sedan fortsätta. Att alla tar hänsyn till varandra och använder t.ex. kuggregeln 
i praktiken. (vid avsmalningen) 
 
Att man måste backa ut på Bäckvägen oftast med skymd sikt av andra parkerade 
bilar. 
 
Borde finnas cykelbana även mot Lund. Bäst vore att bygga sådan utefter 
Lundvägen, finns ju GC från skolan till Lundvägen. 
 
Bör finnas större plats för bilar som släpper av och hämtar upp elever, eftersom att 
de nu står mitt i vägen för busstrafiken till och från. Både farligt och irriterande. 
 
Det kan lätt bli trångt när många bilar kommer och ska lämna av sina barn 
samtidigt som bussen kommer och vill fram. 
 
Fixa mer parkerings platser eller fickor som man kan svänga in och släppa av 
kidsen. 
 
Att passera förbi Björken där föräldrar stannar o släpper av sina barn. Ingen säker 
situation 
 
4:an 
 
Inga parkeringar för alla som vill lämna sina barn. Det blir extremt mycket trafik 
och vissa förare är oansvariga och stressade och kör som galningar. Fler poliser 
skulle stå vid skolans 30 km/tim sträcka under morgonen framförallt, och ha 
hastighetskontroller. I och med all trafik och många barn i rörelse, är säkerheten 
urusel. Att det får vara så oordnat är obegripligt. Det är inte heller väl upplysta 
och utmärkta övergångsställen och alldeles för få. Det finns ju massor av 
gräsmatta att bredda vägen. 
 
För mycket bilar på liten yta.  
 
Att utöka skolskjuts för samtliga elever som bor en bit från.  
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De gånger jag lämnat hämtat ställer sig folk lite hur som helst skymmer sikten så 
det blir svårt att köra ut från Björken parkeringen sikten skyms när de står där det 
är rödgula markeringar på parkeringsplatsen 
 
När jag förr skjutsade mitt barn till skolan så var det ofta kaos på Björken 
parkeringen och ofta fanns det ingen parkering. Kändes osäkert när barnen skulle 
kryssa bland alla bilar. 
 
Mycket trafik på morgonen. 
 
Antal parkeringar 
 
Trång parkering vid Björken. Många som ska in och ut på morgonen. Svårt att få 
till ett bra flöde. 
 
Backningsrörelsen för bilar som hämtar och lämnar barn vid skolan är farliga. 
 
Om det gick att få till en plats där man kan släppa av utan att "parkera" bilen så 
skulle det underlätta för många av oss som har barn som är lite äldre och inte 
behöver följas med in. 
 
Först vill jag påpeka att det är alldeles för dåliga alternativ för att svara på 
frågorna, hälften stämmer inte, då jag hade velat svara, annat. Mer beviljad 
skolskjuts! Då jag har 3 barn, så det blir för dyrt att köpa busskort till alla 3, för att 
dem ska kunna komma till och från skolan! 
 
5:an 
 
Avsmalningen vid gamla järnvägsbron och parkeringen vid Björken 
 
Finns inga avsedda ytor att bara släppa av barn. Alla ska in och ut från parkering. 
 
Just nu när bron rustas och bussen inte hämtar upp vid Ludde utan de ska ta sig till 
stora Valbovägen! Det är mindre bra! 
 
Vet inte då mitt barn tar sig till och från skolan oftast på egen hand och jag vet 
inte hur det ser ut när han är där. 
 
Parkeringsplatserna nedanför idrottshallen räcker inte till alls!!  Speciellt vid 
16.30–17.30 då träningar för idrottsföreningar krockar med hämtning av 
fritidsbarn på skolan. Vid dessa tider på vardagar är det väldigt många bilar 
samtidigt som vill parkera!! 
 
Mina barn går över Vretasvägen vid gymnastikbacken och där saknar jag 
övergångsställe. Det är bussar och bilar som snurrar runt där och svårt för barnen 
att hålla koll på trafik situationen där.  Att få barnen att gå bort till 
övergångsstället fungerar inte i praktiken tyvärr när man kommer från den bortre 
delen av Vretas. 
 
Det borde finnas särskilda bilfickor för kortstopp, för att säkert kunna 
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lämna/hämta elever och lasta på/av cyklar/sportutrustning etc. Det verkar vara 
allmän parkering inne på skolgården (vid gymnastiksalen) under kvällar och 
helger trots att det är bilförbud. 
 
Utöka skolskjutsarna. Fler parkeringsplatser. 
 
6:an 
 
Vill bara säga att mitt barn får skjuts som mest en gång i veckan till skolan. Så det 
är att ta sig själv som stämmer bäst. Största problemet är att det är trångt då 
bussarna åker samma väg och för lite parkeringsmöjligheter. 
 
Bilar kör upp på skolgården under tiden skolan har verksamhet. Så har det varit 
under många år utan att något görs. När blir ett barn på kört på sin egen skolgård? 
Bara en tidsfråga, tyvärr.  
 
För lite parkeringsplatser, busstrafik och föräldrar som väntar på barn rör sig 
huller om buller 
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Bilaga 3: Detaljplan över Ludvigsbergssområdet i Valbo 

 
 
 


