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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 Mariaskolan: 28
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Resultat bakgrundsfrågor
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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?

Ja
61%

Nej
39%

Varför går eller cyklar du inte till skolan? 
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förälders jobb

Annan anledning

Annan anledning

Fritextsvar:

Går och cyklar på sommaren åker bil när 
det är för kallt på vintern.

för kallt ibland, ibland lathet

Bor i gällivare kortvarigt och har ingen 
cykel här.

Mitt barn känns lite för liten än att gå själv.

Resultat för: Mariaskolan |   Antal svar: 28



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

Säkerheten kring själva skolan. Risker med liten plats för lämning och hämtning är att bilar måste backa och sikten är skymd. Det kommer 
elever bakom bilarna från många håll. Stor fara! Saknas övergångsställen i anslutning till skolan: Rajdvägen, norska vägen/pumparegatan 
bl.a. Svårt för barnen att hålla reda på ev faror, speciellt vid vår/sommar när många elever cyklar i hög fart el åker kickbike.

Parkering för hämtning/lämning med bil borde kunna göras bättre

Ta ner hastigheten till gällande 30 km med anpassade fartgupp! Väldigt dålig hänsyn till fartbegränsningar!

På vintrarna är gångstigarna under snön och man måste gå på bilvägen.

Bor på repisvaara mitten , det är ingen kommunal standard på vägnätet. Smala vägar , inga trottoarer , dålig belysning

Det är okej

Elevens svar:att alltid få välja musik i bilen Förälder: Med en gång/cykelbana skulle barnen själv kunna ta sig till skolan när de blir lite större

Fler övergångställen. Trottoar saknas efter Engelmarksvägen så barn är tvungen att gå ute på bilvägen.

Bättre Snöröjning, målade linjer på övergångsstället.

Få ned hastigheten så att det känns säkrare att gå. När jag går via vägen mot Sandviken finns det ingen GC-väg utan jag måste gå på vägen. 
Går jag istället in mot centrum är det mer trafik och det känns mer osäkert. Finns bara obevakat övergångsställe vid Niemis optik. Väldigt 
otrevlig trafiksituation där jag kliver av bilen vid mariaskolan. Mycket trafik vid hämtning och lämning. Ingen naturlig parkeringsplats för att 
lämna av barn. Det är ibland en kaosartad situation med bilar överallt när barnen lämnas. Skulle kunna vara bättre belysning. På vintern är 
vägen väldigt smal.

Inget
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Resultat – Fritextfråga

Övriga kommentarer kring din färdväg

Vid parkeringen utanför Mariaskolan på sidan vid Dansens hus är det alldeles för få parkeringsplatser. Det finns för få övergångsställen och 
med tanke på hur många barn som hämtas och lämnas med bil är övergångsstället vid skolan alldeles för dåligt utmärkt. Det borde göras om 
till ett eller flera upphöjda övergångsställen med trafikljus precis som det finns vid till exempel Hedskolan. Föräldrar parkerar bilarna hur som 
helst, bland annat emot trafikens riktning och även mitt på övergångsstället. Detta är allvarligt då de barn som måste promenera till skolan 
löper stor risk att bli påkörda av bilar. Speciellt då bilar står parkerade mitt på övergångsstället och precis före. Detta är ett akut problem. 
Det finns absolut inte en säker skolväg till Mariaskolan för barnen på den sida om skolan från Circel K och till parkeringen.

Snabbare bussförbindelse från Malmsta

Det borde göras en avlämnings parkering som är enkelriktad, liknande den som är på hedskolan. Det är kaos på morgonen och vid skolans 
slut med alla bilar och skolskjutsar som backar och kör åt alla håll.

Trafikljus

Vid övergångsstället över Söderbergsvägen är det dålig sikt, speciellt på vintern.

Behövs ett övergångsställe i korsningen vid Egnahemsvägen och Småstuguvägen.

Skulle behövas ett övergångsställe vid korsningen Egnahemsvägen och Småstuguvägen.

En cykelväg med belysning
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Resultat trygghet

Känner du dig trygg längs din färdväg till skolan?
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Vad är det som gör att du inte känner dig trygg?
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Ja Nej Vet inte/Kan ej ta
ställning

Fritext:

Området kring skolan ffa. med så hög andel bilar som behöver backa 
och som stannar samtidigt som det kommer massor med barn från 
olika håll. Även faktum att det saknas övergångsställen längs vägen 
och inte finns n å g r a uttalade gång/cykelvägar att tillgå.

Bilarna kör för fort och mycket tung trafik lastbilar som inte ska köra 
igenom utan att ha några transporter även lastbilar som kör till snö 
tippen använder norskavägen och oljevägen som genomfart!

Repisvaara mitten har inte kommunalt huvudmannaskap så därför är 
det inte byggt som i övriga delar av kommunen.

Trafiksituationen vid lämning/hämtning vid Mariaskolan. Bilar parkerar 
i alla möjliga riktningar, backar och kör framåt. Känns som en tidsfråga 
innan något barn eller bil blir påkört. Passerande bilar håller inte 
hastighetsbegränsningen 30 km/h.

Föräldrar som parkerar på övergångsstället. Att det bara finns 
övergångsställe som inte är upphöjt och utan trafikljus. Att många 
bilar som passerar runt omkring Mariaskolan kör alldeles för fort.
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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 - Mariaskolan
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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/b52a18f6-af28-44c2-89a3-9dc024a44df5


Marköranalys
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Marköranalysen visar en kartbild över respondenters markeringar i närheten av skolan
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Marköranalys – Vald beskrivning
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I tabellen nedan visas vilket alternativ respondenten valt för att beskriva sin markering på bilden.
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Vald beskrivning av markering Antal

P1 2

Höga hastigheter 1

Mycket trafik 1

P2 1

Smal gångbana 1

P3 0

P4 0

P5 0

P6 0

P7 0

P8 0

P9 0

P10 0

P11 7

Höga hastigheter 1

Farlig korsning 1

Dålig sikt 1

Bilar stannar ej 1

Mycket trafik 1

Parkeringsproblem 1

Saknas övergångsställe 1

P12 2

Mycket trafik 1

Parkeringsproblem 1

Vald beskrivning av markering Antal

P13 2

Höga hastigheter 1

Farlig sträcka 1

P14 1

Bilar stannar ej 1

P15 2

Dålig sikt 1

Mycket trafik 1

P16 2

Saknas övergångsställe 2

P17 2

Dålig snöröjning 2

P18 0

P19 1

Mycket trafik 1

P20 2

Mycket trafik 1

Trångt att gå på gångbana för häckar växer ut 1

P21 1

Saknas övergångsställe 1



Marköranalys – Egen kommentar
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Tabellen nedan visar respondenternas egna kommentarer till markeringen.  
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Egen kommentar till markering

P1

Alldeles för höga farter dålig hänsyn till gällande hastighetsbegränsning!

Fartgupp som inte tar ned hastigheten till gällande 30 km!

P2

Ingen trottoar

P3

Finns inga trottoarer och vägarna är väldigt smala. Ännu smalare vintertid.

Hemma

P4

Finns inga trottoarer och vägarna är väldigt smala. Ännu smalare vintertid.

P5

Finns inga trottoarer och vägarna är väldigt smala. Ännu smalare vintertid.

P6

Finns inga trottoarer och vägarna är väldigt smala. Ännu smalare vintertid.

P7

Finns inga trottoarer och vägarna är väldigt smala. Ännu smalare vintertid.

P8

Finns inga trottoarer och vägarna är väldigt smala. Ännu smalare vintertid.

P9

Finns inga trottoarer och vägarna är väldigt smala. Ännu smalare vintertid. Området är en 
samfällighetsförening och saknar kommunalt huvudmannaskap, det som alla andra 
villaområden i kommunen har.

P10

Ingen gång/cykelbana Trafik som ofta kör snabbt Förslag har lämnats till vägförening om 
sänkt hastighet men röstats ned

Egen kommentar till markering

P11

Lite stimmigt just vid lämning men upplever att alla är vaksamma och kör försiktigt. Stannar alltid 
så barn ej behöver kliva ut och gå över vägen utan kan gå direkt in på skolgård

Mycket trafik och höga hastigheter utanför skolan.

Ett dåligt uppmärkt övergångsställe som akut måste ses över. Det som behöver åtgärdas är att 
upphöja övergångsstället samt få dit ett trafikljus precis som det finns vid Hedskolan. Bilar parkeras 
hur som helst här både mitt på övergångsstället och även mot trafikens riktning.

Kaos med bilar på morgonen och vid hämtning. ingen struktur då alla kör åt alla håll. Det hade 
behövats en avlämnings zon liknande den på hedskolan med enkelriktad trafik.

P12

Bilar backar ut från dansens hus.

P13

Saknas trottoar och vid sidan av vägen är det stendiken som inte går att gå i.

Bilar kör snabbt efter Rausvägen.

P14

P15

P16

Skulle behövas ett övergångsställe vid korsningen Egnahemsvägen och Småstuguvägen.

P17

På vintern är Småstuguvägen dåligt snöröjd, den enda trottoar som finns längs skolvägen är aldrig 
upplogad.

Dålig snöröjning vintertid, den enda trottoaren längs vägen är aldrig upplogad.

P18

Har lektioner på en annan skola, därmed en annan skolväg.

P19

Mycket trafik längs Söderbergsvägen.

P20

Mycket trafik längs Malmbergsvägen.

P21

Skulle behövas ett övergångsställe vid korsningen Hermelinsvägen och Lappfogdegatan.



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: Mariaskolan |   Antal svar: 28



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 5 31,2%

600-900m 0 0%

900-1200m 1 6,2%

1200-1500m 1 6,2%

> 1500m 9 56,2%

Totalt 16 100%

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