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Om skolvägsenkäten
• Syfte: Enkäten har genomförts i enlighet med 

barnkonventionen för att kartlägga hur elever tar sig till och 
från skolan i Gällivare kommun med syfte att öka 
trafiksäkerheten och tryggheten mellan hem och skola. 

• Enkätens innehåll:

• Bakgrundsfrågor

• Frågor om färdvägen

• Kartfråga där eleverna ritar ut sin färdväg och gör markeringar

• Enkätperiod: 2022-03-01 till 2022-03-21

• Genomförande: Skolvägsenkäten genomfördes som en 
webbenkät till alla elever i årkurserna F-klass till Åk 6. 

• Antal svar för Hedskolan: 35
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Resultat bakgrundsfrågor

Powered by Entergate - All rights reserved - info@entergate.se

Resultat för: Hedskolan |   Antal svar: 35

Vilken årskurs går du i? Hur tar du dig oftast till skolan?
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Resultat följdfrågor
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Om ja: Vem brukar du ha sällskap med?
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Brukar du ha sällskap med någon till skolan?
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Varför går eller cyklar du inte till skolan? 
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Miljön längs vägen
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Resultat – Frågor om färdvägen

Vägarna Gång- och cykelvägar
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Bilars hastighet
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Belysning Övriga trafikanter
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Resultat – Fritextfråga
Övriga kommentarer kring din färdväg

Mer säkert. Lägre hastigheter på bilar. Mer fartgupp. Mer övergångsställen

Luleåvägen tungt trafikerad och smal väg och trottoar bara på ena sidan. Ingen cykelstig.

Kortsiktigt: bär undan snön som är på trottoarerna efter Wennerströmsvägen. Långsiktigt bredda trottoaren så att det blir en ordentlig GC-väg. Även 
sträckan mellan Sjöparken och Hedskolan måste ses över kortsiktigt med snön. långsiktigt ordentliga GC-vägar.

Fler övergångsställen och lägre hagstighet på bilarna.

Övergången "brandstationen" Lasarettsgatan mycket tung trafik och många som inte ser eller stannar för gående. övergångsställe vid rondellen är totalt 
livsfarlig trafikanter har fullt upp med övrig trafik i en rondell

Inte så mycket

Farligt övergångsställe på Lasarettsgatan och trottoarer saknas på många vägar.

Saknas övergångsställen på wennerströmsvägen-ripbärsvägen.

Vi bor på Magnetitvägen. Det finns ingen ”skolväg” värd namnet till Hedskolan. Avsaknad av trottoarer, farliga korsningar, trottoarer som plötsligt tar slut 
osv. Oavsett vilken väg man tar (vi har verkligen letat!) finns passager/situationer som inte alls lämpar sig för barn att hantera på egen hand. Efterfrågar 
en tydlig gång och cykelväg som skapar en tydlig skolväg och tar barnen förbi trafikfarliga situationer. Tills dess blir det bilkörning till och från skolan.

Snöröjning

Bilarna kör fort. Övergångsstället vid brandstationen är läskigt, Bilarna stannar inte alltid när man vill gå över och de kör fort efter den vägen.

Bilarna kör fort och stannar inte alltid när vi ska gå över vägarna.

Det behövs en gång och cykelväg längs med andrasidanvägen.

Att bilarna inte ska åka så fort och en gång och cyckla väg. Det är lite jobbigt när det är nygrusat när man ska cyckla.

Bättre gångvägar, bevakade övergångsställen (trafikljus) eller tunnel under väg
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Resultat – Fritextfråga
Övriga kommentarer kring din färdväg

Trafikljus önskas vid övergångsstället vid brandstationen.

Vi föräldrar känner oss inte trygga med att vår son ska passera Lasarettsgatan på väg till skolan. Önskemål: Minskad hastighet efter Lasarettsgatan. 
Farthinder i anslutning till övergångsställ. Helst av allt ett trafikljus någonstans över Lasarettsgatan. Ej ultimat att placera övergångsställ i korsningar alla 
gånger. Bilister som kör längs Lasarettsgatan och ska svänga in mot Lasarettsgatan som viker av mot sjukhuset svänger ofta i hög hastighet och då 
passerar de samtidigt ett överångsställ.

Bredare trottoar, framförallt över parkas bron. Hastighetsbegränsningar.

Att jag skulle kunna gå eller cykla. Åker skoltaxi nu.

Mer belysning och trafikmängden.Mer sekerhet.

Att bilarna ska köra saktare, de parkerar efter trottoaren så man måste gå ut på vägen för att se om det kommer bilar. Behöver bredare trottoarer.

Bättre sandade gångvägar och trottoarer. Farthinder vid övergångsställen.

Bättre vägar utan gropar.

Vintertid är det dåligt belysning på sjöparkens områden samt gångstigarna är oftast inte skottade på morgonen när dottern går till skolan. Alla gator från 
hägern till hedskolan (vallmovägen m.m) är trottoarerna inte skottade på vintern så barnen måste gå ute på vägen. Bilisterna håller inte hastigheten så 
känns inte tryggt att släppa barnen själva på morgonen när det är mörkt ute. (Barnens egna ord men omskrivet mer förståeligt av förälder.)

Bättre förhållanden kring bussen. Bussen dyker inte alltid upp. Bussen kör fel. Busschaufförerna kan vara otrevliga och inga trygga vuxna för mindre barn. 
Ingen vuxen vid busshållplatsen vid skolan.

Lämning och hämtning, mycket trafik och trångt. Jag åker oftast bil till skolan. Jag går oftast hem från skolan och måste då passer bilväg vid ett antal 
tillfällen.

Att bussen inte ska köra så snabbt. Känner mig inte trygg om jag måste åka buss själv utan kompisar eller syskon.

Fler alternativ som är mer säkra.

Fler farthinder, bättre och fler övergångsställe
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Resultat trygghet

Känner du dig trygg längs din färdväg till skolan?

Powered by Entergate - All rights reserved - info@entergate.se

Vad är det som gör att du inte känner dig trygg?
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Fritext:

Trafiken

Smala vägar längst luleåvägen samt mycket trafik uppe på heden vid dagens början och slut. Små 
parkeringar.

Smala vägar att gå på, bilar kör fort, traktorer är ovarsamma. Mörka ställen efter vägen.

Många bilar köar och backar

Farliga korsningar med dålig sikt, höga snödrivor och epa-traktorer och bilar som kör fort.

Övergångsställe brandstationen från Karhakka till hägern

Obevakade övergångsställen! Bilar kör väldigt fort vid övergångsställena och trottoarer saknas så man 
måste gå på vägen.

Från Magnetitvägen till Hedskolan (olika problem beroende på vägval: Via lasarettet/lilla Coop: Passage 
förbi utryckningsfordon/helikopterplatta vid lasarettet utan trottoar/gångstig Korsning Älvens 
förskola/älvgatan mot Samariten, mycket trafik från flera håll, svårt för barn att hantera. Otrygg passage 
över Lilla Coops parkering/ Samaritens parkering för att nå gång/cykeltunnel mot Hägern. Folk kör kors och 
tvär, säkerhetsrisk för barn att hantera. Avsaknad av trottoarer på Heden för väg upp till skolan Via 
Hembygdsområdet: Bristfällig belysning på Hembygdsområdet, upplevs stort mörkt och läskigt vintertid av 
barnen Avsaknad av trottoar på delar av Karhakkaområdet Otrygg övergång över Lasarettsgatan. 
Grönt/rött ljus behövs, denna väg är vältrafikerad och jag skulle aldrig låta min 8-åring gå själv där. 
Avsaknad av trottoar på Heden upp till skolan. Väldigt positivt om man skulle skapa ett tydligt ”stråk” 
(gång/cykel) som knyter ihop alla svåra passager från Magnetitvägen/Forsvallen och Hedskolan. Begreppet 
”skolväg” existerar inte - det finns ingen ”skolväg” som barn kan hantera, förrän i typ 12-årsåldern.
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Resultat trygghet – forts. fritext
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Vad är det som gör att du inte känner dig trygg?

Fritext:

Bilar kör väldigt snabbt, mycket snö utmed trottoarer

Bilar kör fort och stannar inte vid övergångsställen.

Bilarna kör så fort och de stannar inte när vi ska gå över vägen. Det är många lastbilar.

Bilar kör snabbt. De stannar inte.

Det passerar mycket trafik förbi övergångsstället i korsningen Lasarettsgatan/Ågatan. Det är raksträcka och vi upplever att bilister därför kör fortare än 50. Övergångsstället som finns 
där Lasarettsgatan korsar Luleåvägen är mitt i en korsning där bilister svänger av i hög fart och därmed farligt, Övergångsstället längre in efter Lasarettsgatan där man viker av mot 
sjukhuset är också i en korsning vilket inte är det ultimata men där känner vi att det upplevs som minst farligt av alla farliga passager över Lasarettsgatan.

brist på trottoarer

Bilarna kör snabbt, fast det är 30 km/h väg. Väldigt smal trottoar så bilarna är nära. Spårig väg gör att bilarna ibland sladdar till och ibland är upp på trottoaren.

Mycket biltrafik - uppställda bilar så sikten blir dålig.

Bilister stannar inte alltid vid övergånggställena och har hög fart. Övergångsstället vid Hedskolan i korsningen wennerströmsvägen/blåbärsvägen tar bilister ingen hänsyn till, sällan 
nån stannar och släpper över. Jag och mina barn blev en gång prejade av övergångsstället av en taxibil som gjorde en u-sväng rätt över övergångsstället samtidigt som vi gick över. 
Allmänt kaosartat kring Hedskolan vid lämning och hämtning trots att åtgärder vidtagits med tex övergångsställen. Ungefär likadant vid övergångsstället vid sjöparksskolan över 
parkgatsleden.

Vill inte åka buss om jag inte har med mig en eller flera trygga kompisar

När jag åker själv utan kompisar eller syskon på bussen. Bussen kör ofta fel och kommer för sent. Andra äldre elever på bussen är stökiga.

Andrasidanvägen är väldigt smal och på vintern blir den än smalare, det är svårt för bilar att mötas och fotgängare är i riskzon hela tiden. Dessutom måste barnet korsa flera vägar 
samt järnvägsstationen var det är mycket trafik.

Dåliga övergångsställen, hög trafiktäthet och hastighet

Måste gå på sidan om väg, korsa parkeringar, gå utan gång- och cykelväg

Dåligt utmärkta övergångsställe, nära vägen bitvis
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Färdvägsanalys

Färdvägsanalysen visar hur respondenterna ritat 
ut sina färdvägar till skolan. 

På den vänstra bilden visas kartan i utzoomat
läge och till höger visas kartan mer inzoomat vid 

skolan. 

Varje röd linje motsvarar en utritad färdväg. Helt 
raka linjer innebär att respondenten angivit sin 

hemadress, men inte ritat ut färdvägen.
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Färdvägsanalys
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Färdvägsanalysen visar hur respondenterna ritat ut sina färdvägar till skolan 

Överblick: Inzoomad vid skolan:
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Marköranalys

Marköranalys på kartbild
Marköranalysen visar först en kartbild över samtliga 

respondenters markeringar. Flera markeringar kan vara 
sammanklustrade till en om de placerats i närheten av varandra.

Varje markering visas med en markör. I markören står platsens namn och hur 
många markeringar som gjorts. 

Marköranalys i tabell
På nästkommande sida visas tabeller som beskriver vad som är kopplat 

till respektive plats. I den första tabellen visas vilket alternativ 
respondenten valt för att beskriva sin markering och i nästkommande 

tabell visas respondentens egna kommentarer till markeringen. 

Djupare analyser
För att göra djupare analyser, samt kunna zooma in och flytta kartan 

klickar du på länken nedan: 

Marköranalys - Hedskolan
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Platsens namn
(P följt av ett 

nummer i 
ordningsföljd)

Antal svar
Antalet 

markeringar som 
gjorts på platsen

https://pointsurvey.se/app/Admin/Analyze/Show/b0d29c0e-c0c1-456e-9d48-a0ca78fe1a03


Marköranalys
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Marköranalysen visar en kartbild över samtliga respondenters markeringar

Resultat för: Hedskolan |   Antal svar: 35



Marköranalys – Vald beskrivning
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I tabellen nedan visas vilket alternativ respondenten valt för att beskriva sin markering.
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Vald beskrivning av markering Antal

P1 1

Höga hastigheter 1

P2 1

Saknas övergångsställe 1

P3 1

Saknas övergångsställe 1

P4 1

Saknas övergångsställe 1

P5 6

Höga hastigheter 1

Farlig korsning 1

Farlig sträcka 1

Smal gångbana 2

Dålig sikt 1

P6 2

Farlig sträcka 1

Smal gångbana 1

P7 4

Farlig sträcka 3

Smal gångbana 1

P8 3

Smal gångbana 2

Saknas övergångsställe 1

P9 2

Höga hastigheter 1

Dålig sikt 1

P10 9

Smal gångbana 1

Dålig sikt 2

Mycket trafik 5

Parkeringsproblem 1

Vald beskrivning av markering Antal

P11 3

Farlig korsning 1

Dålig sikt 1

Dålig snöröjning 1

P12 2

Farlig korsning 1

Dålig sikt 1

P13 3

Höga hastigheter 1

Farlig korsning 1

Saknas övergångsställe 1

P14 8

Höga hastigheter 2

Smal gångbana 2

Dålig sikt 1

Mycket trafik 1

Dålig snöröjning 1

Saknas belysning 1

P15 7

Farlig korsning 1

Bilar stannar ej 3

Mycket trafik 3

P16 1

Farlig sträcka 1

P17 1

Saknas övergångsställe 1

P18 3

Farlig sträcka 3

P19 5

Höga hastigheter 2

Farlig korsning 2

Saknas övergångsställe 1

Vald beskrivning av markering Antal

P20 1

Farlig sträcka 1

P21 2

Farlig korsning 1

Smal gångbana 1

P22 1

Mycket trafik 1

P23 1

Dålig snöröjning 1

P24 4

Smal gångbana 1

Dålig sikt 1

Saknas övergångsställe 2

P25 2

Dålig snöröjning 1

Saknas övergångsställe 1

P26 2

Höga hastigheter 1

Smal gångbana 1

P27 6

Smal gångbana 1

Dålig snöröjning 1

Parkeringsproblem 1

Saknas övergångsställe 1

Saknas belysning 2

P28 5

Höga hastigheter 1

Smal gångbana 1

Dålig sikt 1

Mycket trafik 1

Dålig snöröjning 1

Vald beskrivning av markering Antal

P29 4

Mycket trafik 1

Dålig snöröjning 2

Saknas belysning 1

P30 5

Smal gångbana 1

Dålig snöröjning 2

Saknas övergångsställe 2

P31 3

Dålig snöröjning 2

Saknas belysning 1

P32 4

Smal gångbana 1

Dålig snöröjning 1

Saknas belysning 2

P33 1

Saknas belysning 1

P34 2

Dålig snöröjning 1

Saknas belysning 1

P35 1

Dålig snöröjning 1

P36 1

Saknas belysning 1

P37 1

Farlig korsning 1

P38 1

Mycket trafik 1

P39 1

Saknas övergångsställe 1

P40 1

Mycket trafik 1

P41 2

Parkeringsproblem 2

P42 2

Höga hastigheter 2
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Marköranalys – Egen kommentar
Tabellen nedan visar respondenternas egna kommentarer till markeringen. 

Egen kommentar till markering

P1

Fri fart på denna väg. Ingen trottoar. Inget övergångsställe

P2

P3

P4

P5

Smalt att gå samt mycket snö efter vägen.

Dålig sikt i korsningen. Helst när barnen cyklar och kommer i hög 
hastighet från backen

Dålig sikt. Farlig korsning när barnen cyklar, de kommer ofta i hög fart 
uppe från backen.

Vintertid är vägen väldigt smal, ingen trottoar framskottad så därmed 
går man på vägen och läskigt vintertid när det kommer bilar från båda 
håll samtidigt.

P6

Smala vägar och mycket snö samt många parerade bilar efter vägen.

Trottoar saknas

P7

Smal väg att gå efter, dålig belysning

Bristfällig trottoar, mkt trafik

Saknas trottoar bitvis. Behöver gå eller cykla på vägen

Ingen trottoar

P8

Smala vägar, mycket snö på sidrna som gör det, men även sommaren 
är det smalt

Smal väg att gå efter och bilar parkerar på vägen för att det är så 
mycket snö på sidorna

P9

Jättefarligt att korsa vägen för att snö läggs upp i samband med tvära 
kurvor så man ser inte bilarna och bilarna ser inte barnen

Bilister som inte håller hastigheterna året runt. Vintertid är trottoar 
dåligt skottade så man får gå på vägen. Mörkt vintertid.

Egen kommentar till markering

P10

Hela området har smala eller obefintliga trottoarer speciellt på vintern. 
Man tömmer inte undan snö utan det ryms ju bara begränsad mängd 
snö så är det fullt efter trottoarerna

Snö läggs upp vid övergångsstället samt att det är dålig sikt pga 
bilarparkerar efter vägen.

Många bilar som parkerar och backar

Många bilar på parkeringen på morgnarna. Dubbelparkeringar och 
mycket "stressad" körning.

Trafikkaos på morgnarna. Det är bilar överallt, till och med vart barnen 
ska gå när de kommer från gångstigen.

Står bilar parkerade efter trottoaren så det är svårt att synas för bilar 
som kommer när man måste gå mellan bilarna för att ta sig över. Stora 
snöhögar på vintern precis i korsningar osv.

Väldigt mycket trafik innan skolan ska börja och när barnen slutar vid 
13-15 tiden. Föräldrar som ska lämna och hämta barnen

Lämning och hämtning, mycket trafik och trångt

P11

Korsande barn

Denna väg känns säkrare efter hastighetssänkning. Hade dock varit bra 
med ett farthinder i anslutning till övergångsställ. Ibland dåligt snöröjt 
på sidan där gångvägen går.

Farlig korsning att gå över väg. Starkt trafikerad. Bättre efter att 
övergångsställe markerats samt sänkt hastighet. Men fortfarande 
olycksrisk.

P12

Korsning med dålig sikt

P13

Bilar kommer i hög fart uppför backen och korsningen har dålig sikt. 
Vintertid försämras även sikten av höga snödrivor.

P14

De kör snabbare än 30

Gångbana saknas helt

Dålig belysning

Egen kommentar till markering

P15

Obevakat övergångsställe. Bilarna kör väldigt fort.

Bilar stannar inte vid övergångsstället, höga hastigheter och mycket tung 
trafik

Bilarna stannar inte vid övergångsstället, hög hastighet och mycket tung 
trafik!

Raksträcka. Mycket trafik. Bilister kör för fort.

P16

Trottoarer saknas

P17

många barn passerar ripbärsvägen här

P18

Ingen trottoar, mkt trafik

Saknar trottoar, får gå/cykla på vägen

Trottoar saknas

P19

Trafikljus saknas

Trafikljus saknas

Bilister som svänger in mot Lasarettsgatan i riktning mot sjukhuset viker ofta 
av i hög hastighet och passerar därmed övergångsstället i hög hastighet.

Övergångsställe som finns är dåligt utmärkt, borde även finnas ett på 
”älvens” sida om korsningen eftersom vi går igenom bostadsområdet.

P20

Trottoar tar plötsligt slut på ena sidan

P21

Endast trottoar, smalt på vintern och emellanåt dåligt skottat. Barn väljer 
ibland att gå på vägen.

P22

P23

P24

Bilar stannar inte för barnen som går från gångstigen mot gatan, finns inget 
övergångsställ för de som ska rakt fram, endast de som går mot hedtrappan.

Övergång saknas. Denna väg välja framför den gång och cykelväg som finns 
för den går rakt ut i värsta trafiken till skolan vid den tiden. Mindre trafik 
enligt denna sträcka.
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Marköranalys – Egen kommentar
Tabellen nedan visar respondenternas egna kommentarer till markeringen. 

Egen kommentar till markering

P25

P26

Väldigt smal trottoar, speciellt på vintern. Bilarna kör nära och fort.

Trots 30 km/h sträcka kör bilarna och bussarna väldigt fort här, för det 
finns inga farthinder.

P27

Övergångsstället är på andra sidan och på höger sida av vägen finns ingen 
riktig trottoar att gå på.

Ingen trottoar, vilket gör att man måste gå på vänster sida och då finns 
inget övergångsställe när man kommer till nästa korsning.

Bilarna som lämnar av barn står huller om buller och blockerar vägen.

Gångbana saknas helt

Dålig belysning

Dålig belysning

P28

Trots 30 km/h kör bilarna och bussarna fort här. Finns inga farthinder.

Gångbana saknas helt

P29

Dålig belysning

P30

P31

P32

Dålig belysning

Dålig belysning

P33

Dålig belysning

Egen kommentar till markering

P34

Dålig belysning

P35

P36

Vintertid är hela sjöparken väldigt mörk. Samt oftast är gångstigar inte 
skottade när man går till skolan på morgonen, jobbig när det snöat 
mycket.

P37

Måste korsa väg med dålig sikt framförallt vintertid

P38

Busshållsplatsen vars barnen hoppar på är intill tätt trafikerade väg 
och dålig hållplats för bussen att stanna på.

P39

Måste gå efter väg eller på parkeringsplats

P40

P41

Parkering utanför lilla Coop. Mycket bilar ibland.

Parkeringsplats

P42

Trottoar saknas och en del bilar kör snabbt (50 km eller snabbare)

Trottoar saknas, bilar kör snabbt



Zonanalys

Zonanalysen visar kartan uppdelat i 
zoner som ett rutnät. Varje zon visas 
med en färg beroende på hur många 

färdvägar som ritats ut i zonen/rutan. 
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Intervall

1-3

4-6

7-10

11-50

Den vänstra kartbilden visas i utzoomat läge som 
en överblick över hela området och till höger visas 

kartan mer inzoomat vid skolan. 



Zonanalys
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Överblick: Inzoomad vid skolan:

Zonanalysen visar kartan uppdelat i zoner. Varje zon visas i en färg baserat på antalet utritade färdvägar.

Intervall:

1-3 4-6 7-10 11-50

Resultat för: Hedskolan |   Antal svar: 35



Avståndsanalys

Avståndsanalysen visar hur många respondenter 
som åker bil till skolan utifrån olika avståndsintervaller.

På kartbilden visas de olika avståndsintervallerna som 
cirklar och bredvid visas diagram och tabeller för 

antalet skjutsade barn till skolan. 

Avståndsanalysen ger en bra bild över hur många barn 
som bor nära skolan, men som ändå får skjuts av sina 

föräldrar.
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Avståndsanalys – Åker bil
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Avstånd Antal %

0-300m 0 0%

300-600m 0 0%

600-900m 0 0%

900-1200m 2 18,2%

1200-1500m 1 9,1%

> 1500m 8 72,7%

Totalt 11 100%

Avståndsanalysen visar hur många respondenter som åker bil till skolan utifrån olika avståndsintervaller

Resultat för: Hedskolan |   Antal svar: 35


