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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 Myranskolan: 22
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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
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Nej
42%

Varför går eller cyklar du inte till skolan? 
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Annan anledning
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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

på vintern måste jag gå på vägen för trottoaren är inte plogad. Det är mörkt och jag är ibland rädd att bli påkörd. När det kommer en bil 
hoppar jag i snövallen. Det finns inget övergångsställe från trottoaren på Falkgatan till gångbanan bakom Myranskolan. Där kör många bilar 
och lämnar till skolan.

Finns inga trottoarer/gångstigar på vintern. Går på kanten av vägen vilket inte är jätte bra. Vägen är dåligt belyst hela höst/vintettid. Farliga 
ställen: skogsvägen efter linaälvsvägen kan vara tung trafik, smal grusväg. 4 vägskorsningen in på linaälvsvägen, finns heller inga 
övergångsställen förrän hon kommer fram till skolan.

Det är hög hastighetsbegränsning så bilarna kör fort trots att det är inom tättbebyggt område endast 400 meter från skolab. På en del av 
sträckan finns det ingen trottoar eller gångstig och inte heller övergångsställe på något ställe alls för att kunna korsa vägen, samt en skymd 
kurva. Skulle jag välja en annan väg, än kortaste väg till gångstigen, så innebär det ändå att tungt trafikerad väg ska korsas utan 
övergångsställe samt att bussen kör där och vintertid är höga snöhögar och plogvallar och trottoaren existerar inte.

Sänka hastigheten för bilarna

Från Kristallvägen där vi bor finns INGEN väg att gå förutom efter bussgatan (genvägen). Bussarna kör så himla fort och struntar i bl.a 
högerregeln så det har varit nära krock flera ggr. Barnen ska dessutom gå efter den vägen. I detaljplanen för området så döms barnens väg 
till skolan från området Solbacken ut och en gångväg måste byggas, trots det har inget hänt 4 år senare trots löften från lokala politiker!!

Mer uppmärksamma traktorchaufförer

Bättre belysning. Bättre röjning av snögögar i korsningar från mindre tvärgator, dålig sikt.För höga hastigheter på trafiken! Behövs farthinder 
efter kullegatan! Fler övergångsställen. Utökad gångväg från skolan till slutet av nedre Kullen (mot Tjautjaskorsningen).

Övergångsställe vid gångstigen kirunagatan eller gångstig längs Kirunagatan till övergångsstället längre bort

Lampor över gångstigen, förlänga gångstigen så att den fortsätter efter Tjautjas vägen.
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Resultat – Fritextfråga

Övriga kommentarer kring din färdväg

Bilarna ska köra långsammare. Planfri korsning med järnvägen. Bättre övergång av Kirunagatan. Separera gångväg och Kullegatan så bilar 
inte kan sladda in på gångvägen.

Gångstigen behöver sopas tidigare innan mitten på sommaren

Tycker att sopbilen borde vara i farten tidigare och sopagångstigarna, det blir lättare att få stopp på cykel eller kick innan korsningar osv.

Övergångsstället som kommer efter man passerat järnvägen, den som är där kirunagatan tar slut och man svänger in på kullevägen, där 
borde det installeras såna där varningsljus ovanför övergångsskyltarna.

Fler övergångsställen, framplogad trottoar på vintern, farthinder.

Mer avlämningsplatser för bilar nu är det kaos.

En bro över järnvägen

Bättre järnvägsövergång
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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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Fritext:

Det är mörkt hela vintern, mycket snö på trottoaren så jag måste gå på bilvägen hela vägen. Många kör 
fort på vägen till skolan (Falkgatan, Tjärngatan).

Det är hög hastighetsbegränsning så bilarna kör fort trots att det är inom tättbebyggt område endast 
400 meter från skolab. På en del av sträckan finns det ingen trottoar eller gångstig och inte heller 
övergångsställe på något ställe alls för att kunna korsa vägen, samt en skymd kurva. Skulle jag välja en 
annan väg, än kortaste väg till gångstigen, så innebär det ändå att tungt trafikerad väg ska korsas utan 
övergångsställe samt att bussen kör där och vintertid är höga snöhögar och plogvallar och trottoaren 
existerar inte. Vi har varit i kontakt med både vägverket och kommunen flertalet gånger ang. detta 
problem som berör närmare 20 barn som bor på kvarteret och längs med vägen där bilar kör i hög 
hastighet och även timmerbilar passerar. Vägverket och kommunen hänvisar hela tiden till varandra. 
Den ena äger vägen( fiskargatan), den andra gångatigarna i samhället.

Läs vad jag skrev innan, en olycka kommer att hända där!

Bilarna kör fort. De stannar inte. Ibland när man ska gå över stora vägen får man vänta jättelänge innan 
man kan gå över. Det är läskigt att gå efter vägkanten för bilarna kör så fort.

Inget övergångsställe bilarna kör fort

Rädd för några killar i äldre klass som går samma väg.

Bilarna håller för hög hastighet längs vägen, trottoaren är aldrig framplogad under vintern vilket gör 
vägen smal och man måste gå på vägen, finns inga farthinder samt övergångsställen mellan kvarteren.

Avlämningstrafiken runt skolan, avsaknad av avlämningsplatser

Bilar som kör överallt för att lämna barn i skolan.
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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 - Myranskolan
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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/05a6cdb3-5065-451c-bc29-50631bc76feb


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 4

Mycket trafik 1

Parkeringsproblem 1

Saknas övergångsställe 2

P2 5

Höga hastigheter 1

Mycket trafik 1

Dålig snöröjning 2

Saknas övergångsställe 1

P3 3

Höga hastigheter 3

P4 6

Höga hastigheter 2

Bilar stannar ej 1

Mycket trafik 3

P5 5

Höga hastigheter 1

Farlig sträcka 3

Bilar stannar ej 1

P6 2

Bilar stannar ej 1

Mycket trafik 1

P7 4

Farlig sträcka 2

Dålig sikt 1

Dålig snöröjning 1

Vald beskrivning av markering Antal

P8 6

Farlig korsning 4

Bilar stannar ej 1

Mycket trafik 1

P9 1

Bilar stannar ej 1

P10 2

Farlig korsning 1

Saknas övergångsställe 1

P11 8

Höga hastigheter 1

Farlig korsning 1

Smal gångbana 1

Mycket trafik 3

Parkeringsproblem 1

Saknas övergångsställe 1

P12 5

Dålig sikt 1

Mycket trafik 1

Saknas övergångsställe 3

P13 3

Farlig korsning 2

Farlig sträcka 1

P14 2

Dålig snöröjning 2

P15 1

Mycket trafik 1

P16 2

Farlig sträcka 2



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

P1

inget övergångsställe från trottoaren till gångbanan

Mycket bilar som stannar på vägen eftersom det inte finns 
parkeringsfickor/avlämningsplatser.

P2

Trottoaren på Tjärngatan och Falkgatan snöröjs ej. Många skapar stora 
tippar vid tomtgränsen/på trottoaren. måste gå mitt i vägen

Från falkgatan in på Tjärngatan åker de flesta som lämnat av barn vid 
skolan och förskola. Det är 50 km/h och många gasar på längs 
Tjärngatan fram till Kullegatan. Hade gärna haft 30km/h längs hela 
Falkgatan och tvärgående vägar bla Tjärngatan.

Finns trottoar men aldrig framplogad under vintern.

finns inga farthinder då det bor barn längs gatan och blir tungt 
trafikerad pga förskoleverksamhet.

P3

Bilarna kör fort. Bussen kör jättefort. Vi har inget övergångsställe från 
vårt hus och vi vill inte gå så långt efter vägkanten för alla kör så fort.

P4

Bilar kör på gångstigen

Mycket trafik och höga hastigheter.

bilar brukar "gena" in via gångstigen. Finns inga betonggrisar.

Bilar som kör på gångstigen för att de ska lämna barn på skolan 
eftersom det saknas avlämningsplatser efter vägen.

Egen kommentar till markering

P5

Bussgata, bussarna kör alldeles för fort och barnen har ingen 
gångväg utan måste gå på vägen med den tunga trafiken, speciellt 
farligt på vintern när vägarna är smalare

Speciellt bussarna kör för fort här

Bilarna struntar för det mesta i högerregeln när man ska ut på 
genvägen

Ingen trottoar el liknande

Ingen trottoar el liknande

P6

P7

dålig sikt i korsning

Ingen trottoar eller gångväg, vilket tvingar barnen att gå på vägen.

Finns ingen gångväg eller trottoar

Trottoar snöröjs inte

P8

korsning med mycket trafik

Mycket trafik. Dåligt belyst.

Mycket trafik, dålig belysning.

Övergångsstället som kommer efter man passerat järnvägen, den 
som är där kirunagatan tar slut och man svänger in på kullevägen, 
där borde det installeras såna där varningsljus ovanför 
övergångsskyltarna.

Bilar ser ofta inte oss

Bilar ser oss inte



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

P9

Inget övergångsställe bilar kommer med hög fart

P10

Ingen gångstig

P11

Mycket bilar som kör in på parkeringen för att skjutsa sina barn.

Plogas ej på vintern då måste man gå runt eller plumsa i snön.

Blir lång gångsträcka längs gångvägen, vilket gör att barnen går via 
"parkeringen".

Bilarna kör i för hög hastighet längs Kullegatan alldeles bredvid 
gångvägen.

Bilar som kommer uppifrpn och ska svänga in mot skolan ser inte oss 
när vi kommer efter gångstigen

Mycket trafik då det inte finns avlämningsplatser

Bilar kör in här för att de inte kan stanna efter stora vägen och lämna 
av barn

Många bilar som kör här då det inte finns avlämningsplatser efter 
Kullegatan

P12

Dålig sikt i korsningen under vinterhalvåret.

P13

Små barn som måste korsa tågspår.

Korsa tågrälsen

Järnväg som är otäck

Läskigt fara över järnvägen

Behövs en järnvägsbro

Järnväg

Egen kommentar till markering

P14

Finns gångväg men den snöröjs inte. På Safirvägen snöröjs inte 
trottoaren, vilket tvingar ut barnen på gatan.

Finns gångväg men den snöröjs inte och är inte belyst

P15

Jättemycket bilar som lämnar barn, som man måste gå runt och förbi

P16

Ingen trottoar el liknande

Ingen trottoar el liknande



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
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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 83,3%

600-900m 0 0%

900-1200m 0 0%

1200-1500m 0 0%

> 1500m 1 16,7%

Totalt 6 100%

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

Resultat för: Myranskolan |   Antal svar: 22


