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1. Sammanfattning 
Projekt Den Hållbara Skolresan har initierats inom ramen för Trafikverkets 
samverkansprojekt KUSTOM, där Mariestads kommun respektive Skövde 
kommun är medverkande parter. Syftet var att lyfta kommunernas arbete kring 
barns säkra skolvägar som är ett fokusområde inom KUSTOM-projektet. Tanken 
var att se på lösningar på problematiken med trafik utanför skolan på ett nytt 
sätt, där trafiksäkerhet, miljö, hälsa och tillgänglighet beaktas som en viktig 
helhet.  

Fem projektskolor; Flitiga Lisans skola och Ullervads skola i Mariestad samt Frösve 

skola, Heneskolan och Käpplundaskolan i Skövde, valdes ut. Skolorna omfattar elever i 

åk F-6. Utgångspunkten för urvalet var upplevda trafikproblem samt intresse från rektor 

för att arbeta vidare med trafiken till och från skolan ur ett långsiktigt hållbart 

perspektiv. För att uppnå verklig potential till långsiktig förbättring av problematiken är 

en viktig del i projektet att involvera föräldrar och skolpersonal, eftersom det är de som i 

stor utsträckning påverkar trafiksituationen utanför skolan.En projektbeskrivning har 

arbetats fram i samråd med arbetsgrupper i respektive deltagande kommun. För att få 

en bra bild av nuläget när det gäller resor och transporter till och från deltagande skolor 

har en nulägesundersökning över resandet till och från skolorna genomförts. Den 

omfattar en resvaneundersökning bland elever, föräldrar och skolpersonal, 

trafikmätningar utanför skolorna samt observationer utanför skolorna. 

Nulägesundersökningen presenteras i föreliggande rapport. 

 

1.1 Resultat resvaneundersökningar 

Resultat från resvanundersökningarna visar att det är stor skillnad i ressätt mellan 

eleverna i åk F-3 och de äldre eleverna i åk 4-6 vid samtliga skolor. Utav rapporterade 

resor till och från skolan bland de yngre eleverna utgjorde bilresor 48 %. Motsvarande 

andel bland de äldre eleverna var 18 %. De äldre eleverna rapporterade samtidigt en 

betydligt större andel resor till fots eller med cykel som de utfört på egen hand eller med 

kompisar, 69 % jämfört med 23 % bland eleverna i åk F-3.  

Majoriteten av föräldrarnas resor vid hämtning och lämning vid skolorna utfördes med 

bil. Även utav de sammanlagda resor som föräldrarna utförde till och från arbete, 

studier eller annan sysselsättning under den rapporterade veckan (inklusive i samband 

med hämtnings- och lämningsresor), var andelen resor med bil störst. Föräldrar till 

elever vid skolor utanför huvudorten i kommunen, reste i större utsträckning med bil för 

att ta sig till arbete, studier eller annan sysselsättning än föräldrar till elever vid skolor 

inom tätorten.  

Skolpersonalen genomförde störst andel av resorna till skolan med bil. Svarsfrekvensen 

var dock lägre för personalen än bland elever och föräldrar, 51 %, vilket bör tas i 

beaktande vid analys av resultaten. 

 

Alla svarandegrupper fick frågan vilken uppfattning de har om olika sätt att resa, 

eftersom detta samvarierar med faktiskt resmönster och vilja att förändra resmönster. 

Att gå själv och att cykla själv uppfattades som bra utav 72 % respektive 70 % av 

eleverna. En större andel av eleverna tyckte bra om att gå eller cykla själva jämfört med 

andelen som uppgav att de tyckte bra om att göra detta tillsammans med en vuxen. 
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Endast 39 % uppfattade det som bra att åka skolskjuts. Att åka bil uppfattades som bra 

av 63 % samtidigt som 19 % inte tyckte att det var bra.   

Bland föräldrarna var majoriteten, 81 %, positiva till att gå respektive cykla vid de 

dagliga resorna. Andelen som var positiva till att resa med bil var också stor, 65 %, 

medan uppfattningen om kollektivtrafiken, i form av resor med buss och tåg, var mindre 

positiv. Skolpersonalens uppfattningar om de olika färdsätten var i stort lika som 

föräldrarnas.  

Kartor över skolornas upptagningsområden visar att majoriteten av eleverna bor inom 2 

km radie från skolan.  

1.2 Resultat trafikmätningar 

Trafikmätningar med mätskåp genomfördes under två vardagsdygn i april-maj vid 

huvudväg vid skolan. Vid samtliga skolor har hastighetsbegränsning 30 km/h respektive 

rekommenderad hastighet 30 km/h överskridits. Skyltar om rekommenderad hastighet 

30 km/h respekterades i mindre omfattning än ”skarp” 30 km/h enligt mätningarna i 

denna undersökning. Detta undantaget Flitiga Lisans skola som hade en hög andel 

hastighetsöverträdelser bland trafiken vid skolan trots skarp hastighetsbegränsning 30 

km/h.  

 

Skola Genomsnittlig 

trafikmängd per 

dygn  

Andel trafik över 

hastighetsgräns/rekommenderad 

hastighet 30 km/h 

Flitiga Lisans skola 1 938 bilar 67 % över 30 km/h 

Ullervads skola 630 bilar 35 % över 30 km/h 

Frösve skola 1522 bilar 28 % över 30 km/h 

Heneskolan 1115 bilar 78 % över rekommenderad 30 km/h 

Käpplundaskolan 2588 41 % över rekommenderad 30 km/h 

Tabell 1: Genomsnittlig trafikmängd per dygn under mätperioden (2 dygn) samt andel 

hastighetsöverträdelser. Avser endast personbilstrafik. 

 

Tabell 1 visar resultatet av trafikmätningar i mängd trafik i genomsnitt per dygn. 

Mätningarna filtrerades på personbilar för att utesluta tung trafik och busstrafik som 

inte detta projekt inriktas mot. 

1.3 Observationer vid skolorna 

Observationer utanför skolorna under 30 minuters tid innan start av första lektion 

visade på tidvis intensiv biltrafik med mycket avsläppning precis vid skolan. 

Trafikregelbrott noterades i samband med lämningen vid observationstillfällena. 

Samtidigt var cykelparkeringarna vid skolorna välfyllda och föräldrar som följde barn 

till fots eller med cykel observerades. Dokumentation i form av foto har använts men 

presenteras endast vid dialoger med skolråd/föräldraråd för att inte peka ut enskilda 

elever och lärare i rapporten. 
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2 Inledning 
Sverige står idag, i likhet med resten av världen, inför den stora utmaningen att skapa 

långsiktigt hållbara samhällen. Hållbara utifrån de tre dimensionerna social, ekologisk 

och ekonomisk hållbarhet. Detta innebär att vi måste tänka om och sträva efter att skapa 

ekonomisk utveckling utan att det tär på de ekologiska resurserna och skadar vår miljö 

samt bidrar till socialt långsiktigt hållbara samhällen, där människor trivs och mår bra. 

En viktig pusselbit i detta arbete handlar om att se över hur vi reser och transporterar 

varor och tjänster, eftersom just resor och transporter på ett mycket tydligt sätt i 

nuvarande form bidrar till negativa effekter för miljö och hälsa men också genom att de 

bidrar till otillgänglighet och skapar barriäreffekter för vissa grupper i samhället.  

 

Hållbarhetsmålsättningen framkommer också i målet för transportpolitiken: 

 

…” att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet” 1. 

 

Till det övergripande målet knyts ett funktionsmål om tillgänglighet och ett hänsynsmål 

om trafiksäkerhet, miljö och hälsa. I preciseringen av funktionsmålet om tillgänglighet 

tydliggörs att det syftar till att: 

 

”Barns möjligheter att själva på ett säkert sätt använda transportsystemet och vistas i 

trafikmiljöer ökar”. 

 

Samt att:  

 

”Förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel förbättras”. 

 

I hänsynsmålet framkommer tydligt att transportsystemet ska utformas så att ingen 

dödas eller skadas allvarligt enligt nollvisionen samt att det kan bidra till uppfyllelse av 

miljökvalitetsmålen och leda till ökad hälsa.  

Utifrån dessa övergripande politiska målsättningar är dagliga resor till och från arbete 

och skola särskilt intressant att försöka förändra synen kring. Detta eftersom dessa resor 

i regel är korta, återkommande och sker vid tidpunkter som går att samordna med 

andras resande. Det är också dessa resor som, när de utförs med personbil, i stor 

utsträckning bidrar till trängsel, klimatpåverkan, minskad fysisk aktivitet, 

trafiksäkerhetsproblematik, buller, avgasutsläpp, hälsoskadliga partiklar i luft och 

minskad tillgänglighet för oskyddade trafikanter. 

2.1 Skolan och trafikproblem 

Ett område som upplevs problematiskt runt om i landet är just resandet till och från 

skolan. Vanligtvis behandlas detta ur ett trafikmiljöperspektiv med krav på förändringar 

som gör det mer trafiksäkert för barnen att ta sig till och från skolan och som samtidigt 

                                                           
1
 Mål för framtidens resor och transporter. Prop. 2008/09:93 
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gör det möjligt för föräldrar att skjutsa sina barn dit i bil. Vid många skolor har också 

åtgärder gjorts med hastighetsdämpande åtgärder, säkrade upphöjda övergångsställen 

och avsläppningsytor för både skolskjuts och föräldrar som skjutsar barn i bil.  

 

Eftersom de åtgärder som genomförs inte leder till att trafiksituationen blir den 

önskade, kommer hela tiden nya krav på förändringar och insatser vid skolorna. Det har 

därmed blivit tydligt att trafikmiljöåtgärder inte kan lösa problemen fullt ut. För att en 

verklig förändring ska ske måste andelen barn som skjutsas med bil till skolorna 

minskas genom åtgärder som främjar alternativ både genom en stödjande trafikmiljö 

som prioriterar gång-, cykel- och kollektivtrafik (god samhällsplanering och 

infrastrukturplanering) och genom regleringar och ekonomiska styrmedel, teknisk 

utveckling och direkt beteendeförändrande informationsåtgärder s.k. ”mobility 

management” (se vidare under kapitel 9 Hur kan resandet till skolorna bli mer 

hållbart?). 
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3 Projekt Den Hållbara Skolresan 
Initiativet till projekt Den hållbara skolresan togs gemensamt av Skövde kommun och 

Mariestads kommun samt Trafikverket, för att bemöta trafikproblematiken utanför 

skolor på ett nytt sätt. Utgångspunkten var den beskrivna problematiken ovan – den 

stora andelen barn som skjutsas i bil till skolan måste minskas om trafiksituationen ska 

kunna bli bättre.  

 

Skövde och Mariestads kommun har sedan 2004 deltagit i samverkansprojekt 

Kommunsamverkan Trafiksäkerhet och Miljö (KUSTOM) som startades upp av 

dåvarande Vägverket och som nu drivs av Trafikverket. En rad kommuner i Västra 

Götaland och Värmland ingår i samverkansprojektet där Trafikverket delfinansierar en 

samordningstjänst i kommunerna för att arbeta med trafiksäkerhetsfrågor och 

miljöfrågor kopplade till trafik. Mariestad och Skövde kommun delar på en 

samordningstjänst och det är via denna samordnare som projektet initierats och drivs i 

kommunerna.  

 

Fem skolor med upplevda trafikproblem tillfrågades om att delta i projektet. I Skövde 

valde Heneskolan, Försve skola och Käpplundaskolan att vara med och i Mariestad 

visade Flitiga Lisans skola och Ullervads skola intresse för deltagande. Ett viktigt 

kriterium i urvalet av deltagande skolor var intresse från skolans rektor om att arbeta 

aktivt med projektet och engagera sin personal. Samtliga skolor har elever i åk 

förskoleklass – åk 6, förutom på Heneskolan som omfattar förskoleklass – åk 5.  

3.1 Projektets syfte 

Minskad biltrafik vid skolan är huvudsyftet med projektet. 

Detta genom ökad andel gång- och cykeltrafik, större nyttjande av kollektivtrafiken för 

vidare resor från skolan bland föräldrar. Därutöver ska skolskjutsen nyttjas i så stor 

utsträckning som möjligt. 

Den trafik som inte går att flytta över till annat transportslag samt skolskjutstrafiken, 

skall ges förutsättningar att kunna utföras på ett så trafiksäkert sätt som möjligt utifrån 

de oskyddade trafikanternas perspektiv.  

3.2 Projektets process 

Steg 1 i projektet var formerande av arbetsgrupper för projektet samt framtagande av 

projektplan.  

 

Steg 2 i projektet är genomförande av en nulägesanalys och sammanställning av denna i 

rapportform. Nulägesrapporten har arbetats fram av kommunernas KUSTOM-

samordnare och Trafikverket.  

 

Steg 3 i projektet är presentation av resultat som underlag för vidare beslut om mål och 

målnivåer för åtgärder, för att förbättra trafiksituationen vid resor till och från skolan. 

Framtagande av förslag till handlingsplaner för vidare arbete med trafikfrågorna vid 

deltagande skolor samt förslag till åtgärder på förvaltnings-/kommunövergripande nivå 

som stödjer de enskilda skolornas handlingsplaner. 
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Steg 4 är genomförande av beslutade åtgärder enligt plan och kontinuerlig uppföljning 

utifrån beslutade mål och målnivåer och genomförda åtgärder. 

 

Steg 5 är långsiktig resultatuppföljning, minst 1 år efter genomförda åtgärder, för att se 

till långsiktiga effekter. Resultatuppföljningen bör kompletteras med en 

processutvärdering. 

 

Steg 6 är kontinuerligt arbete utifrån handlingsplan i ordinarie verksamheter. 

Återkommande revidering och aktualisering av plan. 

 

Trafikverket och kommunerna samverkar inom ramen för steg 1-3 i projektet inom 

ramen för KUSTOM-projektet, därefter avslutas projekt KUSTOM 2011 och vidare 

arbete sker inom kommunens ordinarie organisation utifrån behov och prioriteringar. 

Steg 4-6 är önskvärda steg för att kunna visa på förändringar i resvanor och utifrån detta 

kunna visa på trafikförbättringar vid skolorna och i kommunerna i stort.  
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4 Nulägesanalysen 
 

4.1 Nulägesanalysens syfte 

Syftet med att genomföra en nulägesbeskrivning av resandet till och från de utvalda 

skolorna, är att ge en bra utgångspunkt för vidare arbete med lämpliga åtgärder för att 

förändra resandet till och från skolan till minskad andel bilresor. Denna nulägesrapport 

ska fungera som underlag för vilka förändringsmål som sätts upp och beslutas om i 

respektive kommun och skola.  I nulägesrapporten föreslås också olika möjliga åtgärder 

som kan genomföras, på skolorna och i kommunen generellt, för att uppnå minskad 

andel bilresor genom förändrade resvanor (se kapitel 11 Åtgärdsförslag). I det 

avslutande kapitlet redogörs också för stöd och förslag till vidare arbete utifrån 

nulägesanalysen på de enskilda skolorna samt i kommunerna i stort.  

4.2 Genomförande av nulägesanalysen 

Studien har genomförts dels genom en enkätundersökning i form av en 

resvaneundersökning, trafikmätningar utanför de medverkande skolorna samt 

insamling av data i kartform i klassrumsundervisningen. Därutöver har 

trafiksituationen utanför skolorna observerats av KUSTOM-samordnaren vid tidpunkter 

då barn och personal tar sig till skolorna.  

4.3 Resvaneundersökningar 

Enkätundersökningen över resvanor togs fram i samråd med de arbetsgrupper som 

bildats för projektet. Ansvariga för att informera och sprida enkäterna i de olika 

målgrupperna var rektorerna vid de medverkande skolorna. Rektorerna ansvarade 

också för att sprida information om projektet och syftet med att göra en nulägesanalys, 

på sina respektive skolor.  

Tre olika varianter av resvaneundersökningen togs fram, en för elever, en för 

skolpersonal och en för föräldrar (bilaga 1, 2 och 3). Enkäterna distribuerades ut via 

skolorna i de medverkande kommunerna Skövde och Mariestad. Alla elever erbjöds att 

medverka, all skolpersonal samt en förälder per elev. Eleverna har fått möjlighet att fylla 

i enkäten tillsammans med lärare i skolan. Enkätundersökningen genomfördes under 

april månad.  

 De barn som var berättigade till skolskjuts har fått fylla i sin färdväg till skolan på en 

karta i större skala. Föräldrar fick en enkät per barn medskickad via skolan tillsammans 

med instruktion om syftet med projektet och resvaneundersökningen. Skolpersonalen 

fick enkäterna utdelade på skolan i samband med personalmöte.  

Svarsfrekvens 

I elevgruppen var svarsfrekvensen 90 %, 1166 elever av totalt 1297 elever besvarade 

enkäten. Bland föräldrarna var det en betydligt lägre andel, 60 %, som besvarade 

enkäten. Totalt handlade det om 780 föräldrar som besvarade resvaneundersökningen. 

För skolpersonalen var svarsfrekvensen 51 %, vilket innebar totalt 95 svarande av 188 

erbjudna anställda.  
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Eleverna har fått fylla i resor per dag måndag-fredag till skolan respektive hem från 

skolan. Föräldrar har fått fylla i samtliga delresor till respektive från skolan vid 

hämtning respektive lämning samt samtliga delresor till och från arbete och studier 

under en hel vecka inklusive helgen.  

4.4 Undersökning av resvägar på karta 

Eleverna i åk F-4 (i vissa skolor åk F-3) har i samband med enkätundersökningen fått 

möjlighet att fylla i sin resväg till och från skolan på en karta i format A1. Vid detta 

tillfälle har de också uppmanats att peka ut sådant de upplever som läskigt eller 

skrämmande längs vägen till och från skolan (om de cyklar eller går dit). År 2009 

genomfördes en mindre resvaneundersökning i skolorna. De elever som då gick i åk 4-6 

fick då på motsvarande sätt möjlighet att fylla i en karta och ange färdväg och färdsätt 

vid resa till skolan. Kartuppgifter från 2009 års undersökning har därför använts vid 

framtagande av kartbilder med resmönster till och från skolan bland de äldre eleverna.  

Kartorna har sedan sammanställts med färgmarkeringar, vilka presenteras i rapporten. 

Även elever som är berättigade till skolskjuts har fått fylla i sin färdväg, men på en 

särskild karta som omfattar hela skolans upptagningsområde. Detta för att samtliga 

elever skulle ges möjlighet att reflektera över sin färdväg. I samband med ifyllandet av 

kartorna har eleverna fått lämna synpunkter på stråk eller punkter de upplever som 

otäcka och varför de gör det. 

4.5 Trafikmätningar 

Trafikmätningarna har genomförts med mätskåp placerade utanför skolorna under 2 

vardagsdygn i april-maj. Mätskåpen mäter hastigheter och trafikmängder under en 

given mättid. Tillförlitligheten för använt mätskåp är +/-3 %. Vid analys av mätningarna 

sorterades antal bilar ut från samtliga fordon. Presenterade data från mätningarna 

gäller därför endast biltrafik och inte övrig trafik. Anledningen till att särskilja biltrafik 

var att syftet med projektet är att minska biltrafiken vid skolorna. Självklart är det också 

önskvärt att minska godstransporter med tunga fordon utanför skolorna men det ligger 

inte inom ramen för detta projekt. Att ha en fungerande kollektivtrafik vid skolorna är 

något som skulle kunna göra det möjligt att minska biltrafiken och därför är det inte en 

målsättning att kollektivtrafiken ska försvinna i form av busstrafik vid skolorna.  
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4.6 Metoddiskussion 

Nulägesstudien ger endast en fingervisning om situationen idag då den på intet sätt har 

en vetenskaplig ansats med slumpmässiga urval av skolor och svaranden. Genom det 

stora antalet svaranden vid skolorna kan ändå en bild av situationen ges av hur resandet 

till och från de aktuella skolorna faktiskt ser ut idag. Förhoppningen är att kunna 

genomföra liknande nulägesanalyser i skolor även i andra kommuner för att ha som 

utgångspunkt i diskussioner om lösningar av trafikproblem kopplade till skolor.  

 

4.6.1 Enkätundersökningen 

För att få en så rättvisande bild av hur elever, föräldrar och skolpersonal reser till och 

från skolan samt till arbete, studier eller annan sysselsättning, delades frågorna kring 

färdsätt upp i en tabell där färdsätt fylldes i för varje enskild dag i veckan (se bilaga 1, 2 

och 3). Det var dock fritt att tolka frågorna gällande färdsätt som aktuell vecka vid 

ifyllandet eller som en ”normalvecka” brukar se ut. För elevernas del var tanken att de 

tillsammans med lärare skulle fylla i enkäten under en skolvecka och pricka för faktiskt 

färdsätt dag för dag. Huruvida så blev fallet i varje enskild klass har inte kontrollerats. 

Att de svarande fått fylla i för varje enskild dag i veckan ger dock troligen en mer 

rättvisande bild av fördelningen av olika transportsätt, eftersom det kan tänkas att 

många varierar transportsätt från dag till dag.  

 

Att 90 % av eleverna, totalt 1170 elever, besvarade resvaneundersökningen ger ett stort 

underlag för att bedöma deras resvanor. Dock kan tolkningar av de olika frågorna ha 

gjorts på olika sätt. För att underlätta för eleverna fick de hjälp av lärare vid ifyllandet av 

enkäten. Särskilt de mindre barnen som inte kan läsa bedömdes behöva mycket hjälp att 

besvara frågorna. Därmed kan lärarens tolkning och inställning till undersökningen ha 

påverkat elevernas svar. 

 

Föräldrarna fick enkäten hemskickad via skolan. Eftersom det är troligt att anta att en 

relativt stor andel av föräldrarna har mer än ett barn vid den deltagande skolan torde 

medskick om en enkät per elev generera fler enkäter än faktiskt antal föräldrar. Detta 

har dock inte undersökts, så svarsfrekvensen utgår ifrån att totalt antal erbjudna är 1300 

föräldrar även om det faktiska antalet troligen är lägre. En svarsfrekvens om 60 % borde 

utifrån dessa antaganden ses som mycket god.  

 

Andelen svaranden bland skolpersonal var lägre (51 %) än andelen bland elever 

respektive föräldrar. Samtidigt var också antalet svaranden i gruppen skolpersonal 

betydligt mindre, vilket gör att en enskild anställds resvanor får större betydelse för 

utfallet i procentandelar. Detta bör tas i beaktande vid läsandet av rapporten. Att antalet 

skolpersonal som besvarat enkäten är färre beror givetvis på att antalet anställda är 

betydligt färre än antalet elever och föräldrar vid skolorna. Varför svarsfrekvensen också 

var lägre kan bero på att personalen inte fått tillräcklig information kring syftet med 

resvaneundersökningen, inte fann deras eget resande relevant att undersöka eller 

enkättrötthet genom stor anhopning av undersökningar som de ombeds fylla i. 

Anledningen till att involvera skolpersonalen i resvaneundersökningen handlar både om 

att ge en bild av det samlade resandet till och från skolan och om att få skolpersonalen 

att reflektera över sitt resande och skapa engagemang för arbetet med projektet.  
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En brist vid denna studie är att ingen bortfallsanalys gjorts. Eftersom nulägesanalysen 

inte har en vetenskaplig ansats med ett slumpmässigt urval av skolor har dock inte detta 

bedömts nödvändigt. Det har heller inte funnits resurser inom ramen för projektet för 

en bortfallsanalys. Utifrån vad som är brukligt vid enkätundersökningar kan antas att 

fler kvinnor än män valt att besvara enkäten samt att yngre föräldrar och skolpersonal 

besvarat enkäten i mindre omfattning än äldre i samma grupp.  

4.6.2 Trafikmätningarna 

Trafikmätningarna genomfördes under en period om 2 dagar vid varje deltagande skola 

under april-maj. För att kunna få en bild av situationen vid samtliga skolor under en 

begränsad tid och med endast ett mätskåp var mätperioden tvungen att hållas kort. En 

längre mätperiod skulle dock kunna ge en mer tillförlitlig bild av trafikförhållanden vid 

skolan. Det är viktigt att poängtera att mätningarna därför ger en nulägesbild under 

exakt den angivna perioden. Eftersom de genomfördes i april och maj då vädret inte 

torde sätta käppar i hjulet för möjligheterna att gå och cykla, borde mätningar just 

denna tid ge en lägstanivå på trafiken (frånsett under sommartid när ingen 

skolverksamhet är igång). Tillförlitligheten hos mätskåpet om +/-3 % bedöms ge en fullt 

tillräckligt säker nulägesbild, eftersom resultaten visar på relativt stora trafikmängder 

totalt sett. Vid uppföljande mätningar är det däremot viktigt att de genomförs under 

förhållanden som är så lika nulägesmätningarna som möjligt och med motsvarande 

mätutrustning.  

 

4.6.3 Kartdata 

De kartor som presenteras i rapporten, där barnen fått fylla i sin färdväg till skolan, 

avser för de yngre barnen år 2011 och för de äldre barnen år 2009. Anledningen till detta 

var att en mindre enkätundersökning genomfördes via KUSTOM-projektet 2009 då 

barnen i åk 4-6 fick fylla i kartor. Viss förändring kan därför förekomma avseende 2011 

års färdväg för de äldre eleverna. Eftersom de elever som våren 2011 gick i åk 4-6 i de 

medverkande skolorna besvarat 2011 års enkätundersökning för elever (se bilaga 1), 

bedömdes det inte nödvändigt att dessa elever också fyllde i kartor i storformat. 

Kartdata för de äldre eleverna avser därmed 2009 års undersökning, vilket tydliggjorts i 

kartbilderna. 

 

4.6.4 Övriga kommentarer kring genomförandet 

Eftersom vintern 2010-2011 var mycket kall och snörik kan en effekt vara att något fler 

än vanligt fortsatte resa med bil och skjutsa sina barn med bil till de utvalda skolorna, 

även under våren. Vid mätningarna rådde dock vårförhållanden som inte bedömdes 

hindra gång och cykling.  
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5 Resultat samtliga skolor 
I detta avsnitt följer beskrivningar av hur barn, föräldrar och skolpersonal rapporterat 

att de reser till och från skolorna i dagsläget, utifrån genomförd resvaneundersökning. 

Resvanorna har kartlagt i en enkätundersökning med tre olika enkäter, en för elever, en 

för föräldrar och en för skolpersonal (se bilaga 1, 2 och 3). Därtill presenteras resultat 

från de trafikmätningar som genomförts utanför de medverkande skolorna samt data i 

kartformat över fördelning av elever/barn i skolornas närområde. Slutligen presenteras 

kartor över elevernas skolväg och färdsätt som de själva fyllt i tillsammans med lärare.   

 

Första delen är en sammanställning över resvaneundersökningarna för elever, föräldrar 

och skolpersonal totalt för alla fem deltagande skolor. Därefter följer presentationer av 

resvaneundersökningen för varje enskild skola, uppdelat på elever, föräldrar och 

skolpersonal. Resultaten från resvaneundersökningen kompletteras med kartor och 

trafikmätningar för respektive skola.  

5.1 Resvanor vid samtliga skolor 

5.1.1 Elever 

De fem medverkande skolorna; Flitiga Lisans skola, Ullervads skola, Heneskolan, Frösve 

skola och Käpplundaskolan hade vid läsåret 2010/2011 totalt 1 297 elever enligt 

elevregistret. Totalt har 90 % av eleverna besvarat enkäten, vilket ger ett totalt antal 

svarande om 1166 elever. 

 

 

Diagram 1: Samtliga elevers färdsätt till och från skolorna, fördelning i procent av totalt 

antal resor under en skolvecka.  Som ”Åker på annat sätt” har sparkcykel, taxi och buss angetts 

som alternativ.  
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Vid sammanställning av resvanundersökningen bland elever i samtliga deltagande 

skolor framkommer att de flesta av resorna till och från skolan, 51 %, genomförs till fots 

eller med cykel. De flesta resor sker på egen hand men en viss andel, 6 % av resorna till 

fots respektive 3 % av cykelresorna, görs i sällskap av vuxen. Mer än en tredjedel, 35 %, 

av elevernas resor till skolan sker med bil. Andelen skolskjutsresor är enligt 

undersökningen 12 % vid sammanställning av samtliga resor till och från skolan. Det var 

dock bara tre av de medverkande skolorna, Ullervads skola, Frösve skola och 

Käpplundaskolan som vid läsåret 2010/2011 hade elever som var berättigade till 

skolskjuts. Totalt var 260 elever berättigade till skolskjuts under läsåret.  

 

Diagram 2 beskriver hur fördelningen i procent av det totala resandet till och från 

skolan för eleverna, skulle ha sett ut om samtliga skolskjutsberättigade elever nyttjat 

skolskjutsen vid samtliga skolresor.  

 

 

Diagram 2: Fördelning i % mellan färdsätt utav samtliga elevers resor till och från skolan 

under en vecka vid fullt nyttjande av skolskjuts. Totalt var 260 elever berättigade till skolskjuts 

läsåret 2010/2011. 

 

Vid jämförelse mellan samtliga elevers resande till och från skolan i åk F-3 jämfört med 

resandet i åk 4-6, syns tydliga skillnader i diagram 3 och 4 nedan. De yngre eleverna 

blev i betydligt större utsträckning skjutsade till och från skolan än de äldre eleverna. De 

i åk 4-6 genomförde å andra sidan en större andel resor själva till fots (28 %) eller med 

cykel (41 %). Sammanlagt 16 % av resorna till och från skolan bland de mindre barnen 
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utfördes som resor till fots eller med cykel i sällskap av vuxen medan motsvarande andel 

var 1 % bland de äldre eleverna. 

 

Diagram 3: Fördelning i % mellan färdsätt utav samtliga elevers resor till och från skolan i åk 

F-3 under en vecka läsåret 2010/2011. 

 

 

Diagram 4: Fördelning i % mellan färdsätt utav samtliga elevers resor till och från skolan i 

åk 4-6 under en vecka läsåret 2010/2011. 
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5.1.2 Föräldrar 

Totalt har 780 föräldrar besvarat enkäten utav totalt en erbjuden förälder per elev d.v.s. 

1 297 föräldrar. Det är dock troligt att en stor andel av föräldrarna har mer än ett barn 

på skolan och det totala antalet föräldrapar (en enkät per barn har skickats med barnen 

hem) torde därför vara färre än antalet barn på deltagande skolor.  

 

Utav de föräldrar som besvarat enkäten har 748 besvarat frågan om de lämnar barn vid 

skola/fritids. Andelen som uppger att de lämnar barn på skola/fritids, en eller flera 

dagar per vecka, är 58 %. I diagram 5 nedan visas fördelning i färdsätt utav totalt antal 

resor2 för lämning av barn vid skolan på morgonen.  

  

Diagram 5: Fördelning av färdsätt i procent av det totala antalet resor under en vecka vid 

lämning av barn vid skola/fritids. 

 

Totalt har 716 av föräldrarna besvarat frågan om de hämtar barn vid skola/fritids och av 

dem hämtar 54 % barn någon gång under veckan. Vid hämtning av barn vid skola/fritids 

har de föräldrar som besvarat frågan i enkäten uppgett nästan samma 

färdmedelsfördelning som vid lämning. Det vanligaste sättet vid hämtning av barn är 

med bil, vilket utgör 66 % av resorna. 

 

                                                           
2
 Totalt antal rapporterade resor innebär alla rapporterade delresor under färdvägen. Exempelvis genererar en 

arbetsresa som innebär både cykling till bussen och därifrån en kollektivtrafikresa med buss, två delresor.  
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Diagram 6: Fördelning av färdsätt i procent av totalt antal resor under en vecka vid 

hämtning av barn vid skola/fritid.  

 

Frågorna om hämtning och lämning av barn avser hela resan. På morgonen från 

hemmet via skola/fritids vidare till arbete, studier eller annan sysselsättning. 

Föräldrarna har uppmanats att fylla i alla färdsätt de nyttjar för resan. En resa som 

börjar till fots till skolan för att fortsätta med kollektivtrafiken, genererar därför i 

statistiken andelar till både färdsätt ”till fots” och färdsätt ”kollektivtrafik”, utav det 

totala antalet delresor som lämningen av barn resulterar i under en vecka. Tanken med 

denna redovisning är att ge en tydligare och mer rättvis bild av fördelningen av olika 

färdsätt vid hämtning och lämning av barn, under en veckas tid. Det totala antalet resor 

innebär därmed varje rapporterad delresa.  
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Diagram 7: Andelar i procent av totala antalet resor till och från arbete/studier/annan 

sysselsättning bland föräldrar. Inkluderar även de resor som görs utan att involvera hämtning 

och lämning av barn vid skola/fritids. 

 

Diagram 7 beskriver fördelningen i procent av olika färdsätt, utav det totala antalet resor 

bland föräldrar, till och från arbete, studier eller annan sysselsättning. Detta inbegriper 

även de resor som föräldrarna gör för att hämta och lämna barn vid skolan i samband 

med att dessa resor. Föräldrarna har fått fylla i resandet under en arbetsvecka inklusive 

helgdagar. Av de totala resorna sker störst andel med bil, 66 %, följt av resor med cykel, 

16 % och till fots 12 %. Föräldrarna har även i detta fall ombetts att kryssa för samtliga 

färdsätt under resan till och från den dagliga sysselsättningen. En resa till arbetet som 

börjar med cykel till busshållplats för att fortsätta med buss, genererar därför andelar 

till både färdsättet ”med cykel” och färdsättet ”med kollektivtrafik”.   
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5.1.3 Skolpersonal 

Skolpersonal vid de medverkande skolorna angav, i likhet med föräldrarna, att de till 

största delen reste med bil till skolan (diagram 8). De vanligaste färdsätten var 

därutöver med cykel (18 %) och till fots (12 %). Endast 5 % av resorna till skolan 

genomfördes med kollektivtrafiken. 

 

 

Diagram 8: Skolpersonals färdsätt till skolan. Avser samtliga medverkande skolor. Totalt 

antal svarande var 95 personer anställda vid de medverkande skolorna.  

 

5.2 Uppfattningar om olika färdsätt 

För att få en bild av vilken uppfattning elever, föräldrar och skolpersonal har när det 

gäller olika färdsätt, ställdes också frågor kring detta i de respektive 

resvaneundersökningarna. Anledningen till detta var att uppfattningar kring olika 

färdsätt i viss mån påverkar hur vi väljer att resa.  

 

5.2.1 Elever 

Hur eleverna uppfattar olika färdsätt visas i diagram 9. Uppfattningarna avser just resan 

till och från skolan och inte resor i allmänhet. Eleverna är generellt sett positiva till alla 

olika färdsätt. När det gäller alternativet ”åka på annat sätt” kan anledningen till att så 

många uppgett att de ”inte vet”, vara just att de inte vet vad ”åka på annat sätt” innebär 

och därmed inte har någon uppfattning. Intressant att notera är att barnen är mer 

positiva till att gå och cykla själva eller med en kompis, jämfört med att gå respektive 

cykla tillsammans med vuxen.  
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En annan viktig del att notera är att 20 % av eleverna uppfattar det som dåligt att åka 

skolskjuts. Att en relativt stor andel av eleverna inte vet om de uppfattar skolskjuts som 

bra eller dåligt (28 %), kan bero på att flertalet av eleverna inte är berättigade till 

skolskjuts och därmed troligen inte åkt skolskjuts. De flesta har dock angett att de 

uppfattar det som positivt att åka skolskjuts (39 %).  

 

För eleverna är det till viss del viktigt att ta sig till och från skolan på samma sätt som 

sina kompisar. Det är viktigare för de äldre eleverna i åk 4-6 än det är för de yngre 

eleverna i förskoleklass-åk3.  

 

 

Diagram 9: Samtliga elevers uppfattning om olika sätt att ta sig till och från skolan. Andelar i 

% för respektive färdsätt, av svarsalternativen ”bra”, ”dåligt”, ”varken bra eller dåligt” och ”vet 

inte”.  

 

5.2.2 Föräldrar 

Föräldrarnas fick besvara frågan om hur de uppfattar de olika färdsätten utifrån 

kategorierna ”positivt”, ”negativt” respektive ”varken positivt eller negativt”. I diagram 

10 nedan visas fördelningen av de olika svarskategorierna i procent för varje angivet 

färdsätt.  
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Diagram 10: Föräldrars uppfattning om olika transportsätt till och från 

arbete/studier/annan sysselsättning samt vid lämning och hämtning av barn vid skola/fritids.  

 

Föräldrarnas uppfattning om olika färdsätt visade, precis som för barnen, på en positiv 

uppfattning när det gäller att gå och cykla till arbete/studier/annan sysselsättning samt 

till och från skolan vid hämtning och lämning. Det är tydligt att det upplevdes som mer 

positivt att gå och cykla än att resa med kollektivtrafiken (med tåg respektive buss).  En 

övervägande andel tyckte också att det var positivt att resa med bil. Det färdmedel som 

uppfattas mest negativt är buss. Kategorin ”annat färdsätt” har endast besvarats av 10 

föräldrar och de anger då moped och motorcykel som alternativ.  

Värt att notera är att 4 av 5 hade en positiv uppfattning om att gå respektive att cykla 

medan endast 1 av 5 uppgav att de gick och 1 av 10 att de cyklade tillsammans med sina 

barn när de lämnade respektive hämtade vid skolan. Däremot var det lika stor andel av 

föräldrarna som uppfattade det som positivt att åka bil som andelen rapporterade resor 

för att lämna och hämta barn vid skolan som utfördes med bil. 
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5.2.3 Skolpersonal  

Personalen fick samma fråga som föräldrarna angående uppfattning om olika färdsätt, 

med svarskategorierna ”positivt”, ”negativt” respektive ”varken positivt eller negativt”. 

Som framgår av diagram 11 nedan uppgav personal vid skolorna i likhet med eleverna 

och föräldrarna att de hade en positiv uppfattning när det gällde att gå och att cykla till 

arbetet, samt vid hämtning och lämning av barn vid skola/fritids. Att resa kollektivt med 

buss eller tåg var de färdmedel som uppfattades mest negativt bland skolpersonalen (31 

% respektive 24 % av de svarande). Kategorin annat färdsätt har endast besvarats av 4 

personer totalt, vilket gör det svårt att jämföra med de övriga kategorierna. Vilka andra 

färdsätt som avses har heller inte specificerats.  

 

 

Diagram 11: Personalens uppfattning om olika färdmedel vid resor till och från arbetet samt 

vid hämtning och lämning av barn vid skola/fritids.  

 

Andelen som uppfattade det som positivt att gå, 79 %, motsvarades inte av en lika stor 

andel faktiska rapporterade resor till fots till skolan. Endast 12 % av de rapporterade 

resorna till skolan, genomfördes till fots bland personalen. Detsamma gäller färdmedlet 

att cykla, där andelen som var positivt inställda till cykling var 85 %, medan andelen av 
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de rapporterade resorna till och från skolan bland skolpersonalen som utgjordes av 

cykelresor var 18 %. När det gäller att resa med bil var samstämmigheten mellan 

uppfattning om transportslag och andel rapporterade resor som utförts med just bil 

bättre. Av skolpersonalen uppgav 7 av 10 att de var positiva till att resa med bil och i 

resultatet från undersökningen framkom också att bilresor stod för 65 % av de totala 

rapporterade resorna till och från skolan .  

 

5.3 Observationer vid skolorna 

KUSTOM-samordnaren i Mariestad och Skövde kommun har observerat 

trafiksituationen vid medverkande skolor från 30 minuter före första lektion tills 

lektionsstart. Situationen har fotodokumenterats men för att inte peka ut elever eller 

skolpersonal publiceras inga bilder i föreliggande rapport. Dokumentationen används 

under hösten 2011 vid skolråd/föräldraråd för att visa på hur trafiksituationen ser ut en 

vanlig vardagsmorgon vid aktuell skola.  

 

Sammanfattningsvis har observationerna visat på stundtals intensiv biltrafik då 

föräldrar lämnat barn vid skolorna med bil. Bland annat observerades avsläppning från 

personbil där den lämnande föraren svängt in på anpassad avsläppningsplats mot 

skyltad färdriktning, avsläppning från personbil vid avsläppningsficka för skolbuss, 

parkering för avsläppning vid stoppförbud samt förare som stannat på trottoar för att 

släppa av elever. 

 

Samtidigt visade observationerna även på välfyllda cykelställ, många elever som gick 

och föräldrar som följde barn till fots eller med cykel. Även bland de oskyddade 

trafikanterna uppmärksammades brott mot trafikregler så som cykling på trottoarer.  
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6 Resultat Mariestad 
I följande stycken beskrivs rapporterade resvanor vid deltagande skolor i Mariestad; 

Flitiga Lisans skola samt Ullervads skola. Därtill beskrivs resultat av trafikmätningar vid 

skolorna. Beskrivningarna inleds med data i kartformat samt kort information om 

skolorna. 

 

6.1 Flitiga Lisans skola 

Flitiga Lisans skola hade läsåret 2010/2011 135 elever i årskurserna F-6. Majoriteten av 

eleverna bor inom en radie av två kilometer från skolan enligt figur 1 nedan. Inga elever 

vid skolan är berättigade till skolskjuts. Busshållplatser finns i skolans närhet, 500 m 

respektive 220 meter från huvudentrén. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Karta 1: Elevers bostad (gul markering) i förhållande till Flitiga Lisans skola. Radie om 1 km 

respektive 2 km från skolan. 109 elever bodde inom en radie av 1 km och 127 elever inom en 

radie av 2 km från skolan. Totalt gick 130 elever vid skolan enligt elevregistret 2010/2011. 

 

6.1.1 Trafikmätningar 

Genomförda trafikmätningar under våren 2011, visar att det vid skolan i genomsnitt 

passerade 1938 bilar per dag under de två dygn som mätningarna utfördes. Av dessa 

passerade i genomsnitt 180 bilar mellan klockan 6.00 och 8.00 och 245 bilar mellan 
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klockan 13.00 och 15.00. Detta innebär att 22 % av biltrafiken passerade under 

tidpunkter då många elever befann sig vid eller i närheten av skolområdet. 

Hastighetsbegränsningen förbi skolan är 30 km/h och den överskreds vid mätningarna 

av 67 % av biltrafikanterna.  

 

6.1.2 Kartbeskrivning av resvägar och färdmedel 

I undersökning för 2011 har eleverna i åk F-4 fått fylla i sin resväg och det vanligaste 

transportmedlet till och från skolan på en karta. Vid en tidigare undersökning av 

barnens resvägar till och från skolan som gjordes 2009, fick elever i åk 4-6 fylla i 

motsvarande uppgifter. Detta har för Flitiga Lisans skola sammanställts i följande 

kartbild för att ge en beskrivning över de vanligaste resvägarna och fördelning av 

transportslag. 

 

 

 
Karta 2: Beskrivning av elevers färdväg och vanligaste färdsätt till och från Flitiga Lisans 

skola. Avser åk F-4 2011 års undersökning och åk 4-6 2009 års undersökning.  Siffror avser 

antal elever som angett gå/cykla respektive åka bil/buss vid visst stråk/del av väg.  
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6.1.3 Resultat resvaneundersökning 

Utav de 135 elever som gick i Flitiga Lisans skola läsåret 2010/2011 har 123 (91 %) 

besvarat enkäten. Årskurserna F-3 och 4-6 redovisas separat för att visa hur resvanorna 

varierade i de olika åldersgrupperna. Slutligen kommer resultatet från samtliga 

årskurser beskrivas för att ge en övergripande bild av elevernas resor till och från skolan 

och dess fritids. 

 

Årskurs F-3 

I diagram 12 nedan visas att bland eleverna i årskurserna F-3 var det vanligaste 

färdsättet till skolan att åka bil, vilket utgjorde 39 % av de totala resorna under en vecka. 

Att gå själv eller med kompisar stod för 31 % av det totala antalet rapporterade resor till 

och från skolan och ytterligare 20 % av resorna företogs till fots men i vuxens sällskap. 1 

% av resorna till och från skolan var cykelresor som eleverna gjorde själva eller med 

kompisar. Eftersom skolskjutsberättigade elever inte fanns vid skolan under läsåret har 

heller inga resor med skolskjuts rapporterats. 

 

 

 
Diagram 12: Andelar i % av olika färdsätt utav det totala antalet resor till och från skolan 

under en vecka. Avser resor bland elever i årskurserna F- 3 vid Flitiga Lisans skola. 

 

Årskurs 4-6 

I skolans högre årskurser märks en tydlig skillnad i andelar av olika rapporterade 

färdsätt gentemot de lägre årskurserna. Majoriteten, 82 %, av elevernas resor skedde till 

fots eller med cykel, själva eller med kompisar (se diagram 13 nedan). Andelen bilresor, 

av det totala antalet resor till och från skolan, var betydligt lägre, 9 % för de äldre 

eleverna jämfört med 39 % bland de yngre. Bland de äldre eleverna utfördes 9 % av 

skolresorna med sparkcykel, vilket inte alls förekom som färdmedel bland de yngre 
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eleverna. Inga resor rapporterades där eleverna gick eller cyklade tillsammans med 

vuxen till eller från skolan. 

 

Diagram 13: Fördelning i % av olika färdsätt utav totalt antal resor till och från skolan under 

en vecka. Elever i åk 4-6 vid Flitiga Lisans skola.  

 

Föräldrar 

Av föräldrarna på Flitiga Lisans skola har 76 (56 %) besvarat resvaneundersökningen. I 

diagram 14 nedan visas hur föräldrarnas resor till och från arbete, studier eller annan 

sysselsättning fördelades i % över olika färdsätt.  

 

 

Diagram 14: Fördelning efter färdsätt i % utav totalt antal resor till och från arbete, studier 

eller annan sysselsättning under en vecka. Föräldrar med barn som går i Flitiga Lisans skola 

åk F-6.   
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Av föräldrarna till elever vid Flitiga Lisans skola lämnade och hämtade 61 % av 

föräldrarna sina barn. De flesta av resorna för att lämna barnen vid skola/fritids gjordes 

med bil eller till fots, 43 % respektive 34 % (se diagram 15).  Enda skillnaden mellan 

lämning och hämtning ses vid svarsalternativen ”Med bil” och ”Till fots” där andelen 

bilresor vid hämtning var 2 procentenheter lägre vid hämtning än vid lämning (se 

diagram 16). Samtidigt rapporterades en motsvarande ökad andel resor till fots vid 

hämtning.  Andelen resor med cykel vid lämning och hämtning var 19 % och 4 % av 

föräldrarnas resor i samband med både lämning och hämtning genomfördes med 

kollektivtrafiken.   

 

 

Diagram 15: Fördelning efter färdsätt i % utav totalt antal resor för att lämna barn vid 

Flitiga Lisans skola under en skolvecka. Föräldrar med barn som går i Flitiga Lisans skola åk 

F-6.   
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Diagram 16: Fördelning efter färdsätt i % utav totalt antal resor för att hämta barn vid 

Flitiga Lisans skola under en skolvecka. Föräldrar med barn som går i Flitiga Lisans skola åk 

F-6.   

 

De föräldrar som uppgav att de hade ett avstånd om 3 km eller mer från bostaden till 

arbete, studier eller annan sysselsättning, rapporterade också fler resor per vecka med 

bil för att ta sig dit och hem. Det var också denna grupp föräldrar som rapporterade flest 

andel resor med bil för att hämta och lämna barn vid skola/fritids. Föräldrar med mer 

än 3 km till arbetet ansåg att de måste använda bil för att ta sig dit och en tredjedel av 

dem rapporterade att de nyttjade bilen i tjänsten. Poängteras bör att det var en relativt 

liten andel av föräldrarna vid Flitiga Lisans skola som rapporterade ett avstånd om mer 

än 3 km mellan bostaden och skolan.  

Föräldrarna uppgav att de skulle vilja byta ut bilresor mot andra sätt att resa, främst av 

miljöskäl. Att börja cykla eller att börja gå sågs som bra alternativ till bilresor. Att åka 

kollektivt till och från skolan, upplevdes däremot av många föräldrar som problematiskt. 

Främsta anledningen till att kollektivtrafiken inte sågs som ett bra alternativ var att det 

inte fanns några busshållplatser i närheten av bostaden eller skolan. Dock har 64 av 71 

föräldrar uppgett att de bor inom en radie av två kilometer från skolan. Vid avstånd upp 

till 5 km är det inte troligt att uppnå en hög attraktivitet för kollektivtrafiken eftersom 

möjligheterna att gå och cykla inom detta reseavstånd är goda. Gång och cykel ger också 

en större flexibilitet än kollektivtrafiken kan erbjuda vid korta resor. 
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Skolpersonal  

Vid Flitiga Lisans skola har 17 av 23 anställda (74 %) besvarat resvaneundersökningen. I 

diagram 17 nedan visas den procentuella fördelningen mellan olika färdsätt utav det 

totala antalet resor som rapporterats till och från skolan. Det framgår tydligt ur 

diagrammet att resor med bil och cykel utgjorde de största andelarna av resorna, 41 % 

respektive 45 %. Värt att notera är att majoriteten av de som har rapporterat att flertalet 

av veckans resor till och från skolan sker med bil, har ett avstånd om tio kilometer eller 

längre till skolan från bostaden.  

 

 

Diagram 17: Fördelning i % av olika färdsätt utav totalt antal resor till skolan under en 

vecka. Skolpersonal vid Flitiga Lisans skola.  
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6.2 Ullervads skola 

På Ullervads skola gick enligt elevregistret 2010/2011, 152 elever och utav dessa var 62 

berättigade till skolskjuts. För att en elev i årskurs 1-3 ska berättigas skolskjuts krävs att 

avståndet mellan bostaden och skolan är minst två kilometer. För elever i åk 4-6 krävs 

ett avstånd om tre kilometer eller längre. Elever med kortare avstånd kan, efter 

förfrågan hos kommunens trafiksamordnare, få tillstånd att åka med upphandlad 

skolskjuts i mån av plats, i fordon som ändå går förbi elevens bostad. Detta förutsatt att 

det inte innebär extra kostnader för kommunen. Man kan även ansöka om skolskjuts 

med hänsyn till trafiksäkerhet, funktionshinder och/eller annan särskild omständighet. 

Elever i förskoleklass kan ansöka om skolskjuts, men då detta är en frivillig skolform har 

kommunen ingen skyldighet att svara för skolskjutsen. Cirka hälften av eleverna bodde 

inom en radie av en kilometer från skolan, se karta 3 nedan. 

Busshållplats finns belägen precis vid skolan och har ett tiotal ankomster och avgångar 

till Mariestad under måndag till fredag, där byte till tätortstrafik och regional busstrafik 

samt tåg kan göras. 

Karta 3: Elevers bostad (gul markering) i förhållande till Ullervads skola. Radie om 1 km 

respektive 2 km från skolan. 75 elever bodde inom en radie av 1 km och 97 elever bodde inom en 

radie av 2 km. Totalt gick 152 elever vid skolan läsåret 2010/2011. 

 

6.2.1 Trafikmätningar 

Trafikmätningar vid skolan, visar att det vid mätperioden om 2 dygn, passerade i 

genomsnitt 630 bilar per dag, varav 101 bilar mellan klockan 6.00 och 8.00 på 

morgonen och 78 bilar mellan klockan 13.00 och 15.00 på eftermiddagen. Det innebär 

att 28 % av trafiken passerade skolan under tider då barn var i rörelse vid skolan. 35 % 

av den uppmätta trafiken överträdde hastighetsgräns 30 km/h.  
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6.2.2 Kartbeskrivning av resvägar och färdmedel 

I undersökning för 2011 har eleverna i åk F-4 fått fylla i sin resväg och det vanligaste 

transportmedlet till och från skolan på en karta. Vid en tidigare undersökning av 

barnens resvägar till och från skolan som gjordes 2009, fick elever i åk 4-6 fylla i 

motsvarande uppgifter. Detta har för Ullervads skola sammanställts i följande kartbild 

för att ge en beskrivning över de vanligaste resvägarna och fördelning av transportslag. 

 

Karta 4: Beskrivning av elevers vanligaste färdväg och färdsätt till och från Ullervads skola. 

Avser åk F-4 2011 års undersökning och åk 4-6 2009 års undersökning.  Siffror avser antal 

elever som angett gå/cykla respektive åka bil/buss vid visst stråk/del av väg.  
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6.2.3 Resultat resvaneundersökning 

Utav de 152 elever som gick vid Ullervads skola läsåret 2010/2011 har 144 (95 %) 

besvarat enkäten om resvanor. Årskurserna F-3 och 4-6 redovisas separat för att visa 

hur färdsätten varierade i de olika åldersgrupperna. Slutligen redovisas hur elever som 

var berättigade till skolskjuts rapporterade att de reste och hur de upplevde sin 

skolskjuts. 

 

 

Årskurs F-3 

I årskurserna F-3 har 95 elever besvarat enkäten och av det totala antalet rapporterade 

resor till och från skolan, sker drygt hälften med bil (se diagram 18). Totalt utgjorde 

resor till fots och med cykel 33 % av det totala antalet resor och 13 % av resorna utfördes 

med skolskjuts. Inga resor på cykel utan vuxens sällskap rapporterades. Däremot var det 

en större andel resor till fots som gjordes utan vuxet sällskap än som gjordes med vuxet 

sällskap (15 % respektive 10 %).  

 

 

Diagram 18: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Ullervads skola. 

Avser elever i åk F-3 vid Ullervads skola läsåret 2010/2011. 

 

I resvaneundersökningen uppgav åtta elever att de åkte med skolskjutsen till skolan 

varje dag. Samtidigt rapporterde 18 elever att de aldrig nyttjade den skolskjuts de var 

berättigade till och ytterligare 18 uppgav i undersökningen att de åkte med skolskjutsen 

ibland. Om samtliga skolskjutsberättigade elever hade åkt med skolskjutsen varje dag, 

skulle andelen av resorna till och från skolan som genomförts med bil ha minskat till 26 

%. I diagram 19, visas hur fördelning i färdsätt, i procent utav det totala antalet resor, 

skulle ha sett ut om skolskjutsen nyttjats av samtliga skolskjutsberättigade elever. 
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Diagram 19: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Ullervads skola. 

Fördelning vid fullt nyttjande av skolskjuts. Avser elever i åk F-3 vid Ullervads skola läsåret 

2010/2011. 

 

Årskurs 4-6 

Enligt diagram 20 nedan, utgjorde resor med skolskjuts den största andelen av resorna 

bland eleverna i åk 4-6. En knapp tredjedel av resorna till och från skolan skedde med 

cykel och en femtedel genomfördes till fots. Resor med bil till och från skolan stod för 16 

%, utav det totala antalet rapporterade resor. 

 

 

Diagram 20: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Ullervads skola. 

Avser elever i åk 4-6 vid Ullervads skola läsåret 2010/2011. 
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Av de 45 eleverna som har besvarat enkäten angav 25 att de har rätt till skolskjuts och 

utav dem åkte drygt hälften av dem med den varje dag och resterande andel med den 

ibland. Endast en elev rapporterade att han/hon aldrig nyttjade berättigad skolskjuts. 

Om alla elever i åk 4-6 vid skolan hade nyttjat den skolskjuts de var berättigade till, hade 

fördelningen i % av olika färdsätt sett ut som i diagram 21 nedan . Andelen av resorna 

till och från skolan som utförts med bil hade då minskat från 16 % till 2 %.   

 

 

Diagram 21: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Ullervads skola. 

Fördelning vid fullt nyttjande av skolskjuts. Avser elever i åk 4-6 vid Ullervads skola läsåret 

2010/2011. 

 

Föräldrar 

Totalt har 92 av 152 föräldrar (61 %) besvarat resvaneunderökningen. Ullervad är en 

liten tätort med få arbetstillfällen och studietillfällen i tätorten. Enligt 

resvaneundersökningen visade sig också detta genom att föräldrarna rapporterade i 

genomsnitt 14,9 km, mellan bostaden och arbetet, studierna eller annan sysselsättning. 

Av det totala antalet resor som föräldrarna rapporterade till och från arbete, studier eller 

annan sysselsättning, genomfördes 76 % med bil (se diagram 22).  
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Diagram 22: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor till och från arbete, studier 

eller annan sysselsättning. Föräldrar till elever vid Ullervads skola. 

 

Sju av tio föräldrar rapporterade att de hämtade och/eller lämnade barn vid Ullervads 

skola. Av de som lämnade och/eller hämtade barn vid skolan har tre fjärdedelar angett 

att de gjorde detta i anslutning till att de reste till arbete, studier eller annan 

sysselsättning. Andelen av resorna för att lämna barn som skedde med bil var 73 % (se 

diagram 23 nedan) medan andelen av resorna för att hämta barn som skedde med bil 

var 79 % (se diagram 24). Vid jämförelse mellan de båda diagrammen nedan (diagram 

23 och diagram 24), framkommer också att andelen cykelresor var fler vid lämning (15 

%) än vid hämtning (11 %). Endast en liten andel av hämtnings- respektive 

lämningsresorna genomfördes med kollektivtrafiken.  

 

 

Diagram 23: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor för att lämna barn vid 

Ullervads skola. Avser föräldrarnas resor.  
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Diagram 24: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor för att lämna barn vid 

Ullervads skola. Avser föräldrarnas resor.  

 

En fjärdedel av de föräldrar som besvarat enkäten uppgav att de kan tänka sig att cykla i 

större grad. En lika stor andel ansåg sig dock hindrade av trafiksäkerhetsskäl, då de 

tvingas cykla på vältrafikerade vägar med hög hastighet. Både skolpersonal och föräldrar 

rapporterade i resvaneundersökningen att de önskar cykelväg längs väg 201 samt 

trafiksäkerhetsåtgärder vid korsningen vid Ullervads kyrka, som upplevs otrygg att 

passera för både fotgängare och cyklister. Föräldrarna lyfte också upp att bristen på 

kollektivtrafik till och från Ullervad, hindrar dem att åka kollektivt och de var också i 

stor utsträckning negativa till att färdas med buss. Ett flertal nämnde i undersökningen 

att de saknar busslinje 53, som dragits in.  
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Skolpersonal 

Vid Ullervads skola har totalt 9 utav 20 anställda (45 %) besvarat 

resvaneundersökningen. Eftersom detta utgör ett mycket litet svarandeunderlag har en 

enskild persons resvanor stort utslag i nedan presenterade procentuella fördelningar, 

vilket bör beaktas. Andelen, av det totala antalet resor till och från skolan, som utfördes 

med bil, var 70 % (se diagram 25). Resterande andel av resorna till och från skolan (30 

%) genomfördes med cykel. Den rapporterade genomsnittliga resvägen mellan bostaden 

och skolan var 6,5 km. De flesta ur skolpersonalen rapporterade att de skulle vilja byta 

ut bilresor mot cykelresor, men att nuvarande väg mellan bostaden och skolan utgörs av 

för farliga vägsträckor för cykling.  

 

 

 

Diagram 25: Fördelning i % av totalt antal resor till och från Ullervads skola under en vecka 

bland skolpersonal. Totalt antal svarande: 9 personer.  
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7 Resultat Skövde 
I följande stycken beskrivs rapporterade resvanor vid deltagande skolor i 

Skövde; Frösve skola, Heneskolan och Käpplundaskolan. Därtill beskrivs 

resultat av trafikmätningar vid skolorna. Beskrivningarna inleds med data i 

kartformat samt kort information om skolorna. 

 

7.1 Frösve skola 

Frösve skola har 280 elever i årskurserna F-6 och av dessa är 101 elever 

berättigade till skolskjuts. Kraven för att en elev ska bli berättigad till skolskjuts i 

årskurserna F-3 är att eleven bor på ett avstånd längre än två kilometer från 

skolan och i årskurserna 4-6 att eleven bor på ett avstånd längre än tre kilometer 

till skola eller två kilometer till bussplats. Skolskjuts kan även berättigas utifrån 

trafiksäkerhetsskäl, vid funktionsnedsättning eller någon annan särskild 

omständighet vilket prövas av kollektivtrafikenheten. Knappt hälften av barnen 

bor inom två kilometer från skolan, se karta 5 nedan. 

I skolans närhet finns möjlighet till resor med kollektivtrafiken. Cirka 300 meter 

från skolan finns busshållplats som trafikeras av buss 613 till och från Skövde. 

Ytterligare en busshållplats med bussar till och från Skövde och Mariestad är 

belägen cirka 1 km från skolan utmed väg 26.  

 

Karta 5: Elevers bostad (gul markering) i förhållande till Frösve skola. Radie om 1 km 

respektive 2 km från skolan. 114 elever bodde inom en radie av 1 km och 123 elever 

inom en radie av 2 km från skolan. Totalt gick 280 elever vid skolan enligt 

elevregistret 2010/2011. 
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7.1.1 Trafikmätningar 

Trafikmätningar som genomförts under två dygn utanför skolan visade att det 

passerade i genomsnitt 1 522 bilar per dag varav 250 mellan klockan 6.30 och 

8.30 och 164 mellan klockan 13.00 och 15.00. Det innebar att 27 % av den totalt 

registrerade biltrafiken under mätperioden utanför skolan passerade vid tider då 

barn vistades ute i skolans närhet eller vid skolområdet. Över mätperioden 

överskreds hastighetsgränsen 30 km/h av 28 % av trafiken. 

 

7.1.2 Kartbeskrivning av resvägar och färdmedel 

I undersökning för 2011 har eleverna i åk F-4 fått fylla i sin resväg och det 

vanligaste transportmedlet till och från skolan på en karta. Vid en tidigare 

undersökning av barnens resvägar till och från skolan som gjordes 2009, fick 

elever i åk 4-6 fylla i motsvarande uppgifter. Detta har för Frösve skola 

sammanställts i följande kartbild för att ge en beskrivning över de vanligaste 

resvägarna och fördelning av transportslag. 

 

Karta 4: Beskrivning av elevers vanligaste färdväg och färdsätt till och från Frösve 

skola. Avser åk F-4 2011 års undersökning och åk 4-6 2009 års undersökning.  Siffror 

avser antal elever som angett gå/cykla respektive åka bil/buss vid visst stråk/del av 

väg.  
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7.1.3 Resultat resvaneundersökning 

I Frösve skola gick 280 elever läsåret 2010/2011 och utav dessa har 266 (95 %) 

besvarat enkäten. Årskurserna F-3 och 4-6 redovisas separat för att visa hur 

färdsätten varierar i olika åldersgrupper. Slutligen redovisas hur elever som är 

berättigade till skolskjuts reser och hur de upplever sin skolskjuts. 

 

Årskurs F-3 

Bland de yngre elever i åk F-3 vid skolan, utgjordes 47 % av resorna till och från 

skolan under en vecka, av resor i bil. Vidare rapporterades att 19 % av resorna 

genomfördes med skolskjuts och 30 % till fots till och från skolan. Som 

alternativ ”Åka på annat sätt” har eleverna uppgett att de åkt sparkcykel 

respektive taxi till och från skolan. 

 

Diagram 26: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Frösve 

skola under en vecka. Avser elever i åk F-3 vid Frösve skola läsåret 2010/2011. 

 

Totalt var 47 av de yngre eleverna som besvarat enkäten, berättigade till 

skolskjuts under läsåret 2010/2011. Om samtliga elever som var berättigade till 

skolskjuts hade nyttjat denna vid samtliga resor till och från skolan, skulle 

fördelningen över färdsätt av totalt antal skolresor under en vecka, se ut enligt 

diagram 27 nedan. Andelen resor med skolskjuts skulle öka med 14 

procentenheter och andelen resor med bil skulle minska med motsvarande 

procentandel.   
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Diagram 27: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Frösve 

skola under en vecka. Fördelning vid fullt nyttjande av skolskjuts. Avser elever i åk F-3 

vid Frösve skola läsåret 2010/2011. 

 

Årskurs 4-6  

Bland eleverna i åk 4-6 vid Frösve skola rapporterades att 33 %, av det totala 

antalet resor till och från skolan, utgjordes av cykelresor, 29 % av resorna 

utfördes till fots och 21 % av resorna företogs med skolskjuts (se diagram 28 

nedan). Bilresor stod för 10 % av alla resor och 2 % av resorna utgjordes av resor 

på annat sätt med sparkcykel respektive taxi. Resor med taxi kan antas vara 

resor som ingår i upphandlad skolskjuts. Andelen resor som utfördes med 

skolskjuts kan därmed antas ha varit något högre än vad diagram 29 nedan 

visar. 
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Diagram 29: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Frösve 

skola under en vecka. Avser elever i åk 4-6 vid Frösve skola läsåret 2010/2011. 

 

Om de elever i åk 4-6 som i enkäten uppgav att de var berättigade till 

skolskjuts, hade nyttjat skolskjutsen vid samtliga angivna resor till skolan, 

hade andelen skolskjutsresor ökat från 21 % till 24 %. Samtidigt skulle 

andelen av resorna som utförts med bil, ha minskat med 3 procentenheter.  

 

Diagram 30: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Frösve 

skola under en vecka. Fördelning vid fullt nyttjande av skolskjuts. Avser elever i åk 4-6 

vid Frösve skola läsåret 2010/2011. 
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Föräldrar 

Frösve skola ligger i Stöpen, som är en liten tätort belägen cirka en mil utanför 

Skövde. Totalt 152 föräldrar (54 %) besvarade resvaneundersökningen. I 

genomsnitt angav föräldrarna att de hade ett avstånd om 15 km från bostaden 

till arbetet, studierna eller till annan sysselsättning. Totalt 85 % av resorna till 

och från arbete, studier eller annan sysselsättning genomfördes med bil (se 

diagram 31). Av veckans totala arbets- och studieresor utgjordes 6 % av resor till 

fots, 4 % av cykelresor och 5 % företogs med kollektivtrafiken.  

 

 

Diagram 31: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor till och från arbete, 

studier eller annan sysselsättning. Föräldrar till elever vid Frösve skola. 

 

Cirka två tredjedelar av föräldrarna rapporterade att de lämnade sina barn på 

Frösve skola och lämningsresorna utfördes till största del med bil (70 % enligt 

diagram 32). 20 % lämnade sina barn till fots och 6 % med kollektivtrafik medan 

2 % lämnade sina barn på cykel.  

Färdsätten vid hämtning domineras även det av bilresor (69 %) som visas i 

diagram 33. En tydlig skillnad mellan färdsätten vid hämtning och lämning var 

att andelen resor som rapporterades med cyklar tillsammans med barnen vid 

hämtning var större än vid lämning. Andelen resor med kollektivtrafik var 

däremot större vid lämning än vid hämtning. Hälften av föräldrarna har angett 

att de lämnar och hämtar sina barn i anslutning till sitt arbete. 

 

85% 

5% 
4% 

6% 

0% 

Föräldrar - Frösve skola                    
färdsätt till/från arbete/studier/annan sysselsättning 

Med bil 

Med kollektivtrafik 

Med cykel 

Till fots 

Annat färdsätt 



 

 48  
   

  TDOK 2010:239 Rapport 2011:152 

 

 

Diagram 32: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor för att lämna barn 

vid Frösve skola. Avser föräldrarnas resor.  

 

 

Diagram 33: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor för att hämta barn 

vid Frösve skola. Avser föräldrarnas resor.  

 

Ca 6 av 10 föräldrar som besvarat resvaneunderökningen uppgav att de känner 

sig hindrade att åka kollektivt till och från arbete, studier eller annan 

sysselsättning. Främsta anledningarna uppgavs vara brist på busslinjer och turer 

till just de målpunkter de har för sina dagliga resor, samt låg turtäthet. För de 

föräldrar som rapporterade att de bor utanför Stöpen angavs att busslinjer helt 

saknades i närheten av bostaden. Drygt hälften av föräldrarna uppgav även att 

de känner sig hindrade att ta sig fram till fots eller på cykel på grund av långa 

avstånd och avsaknad av säkra cykelvägar.  
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Skolpersonal 

Totalt besvarades resvaneundersökningen av 18 personer utav 35 erbjudna 

bland skolpersonalen (51 %). Resor med bil stod för 83 % av personalens resor 

till och från Frösve skola (se diagram 34). Resor med cykel utgjorde 15 % av de 

totala resorna och 2 % av resorna företogs till fots. Det främsta skälet till att 

resorna till skolan till så stor del utfördes med bil, uppgavs vara långt avstånd 

mellan bostaden och skolan. Att resa på annat sätt skulle enligt personalen bli 

alltför krångligt. Skolpersonalens medelavstånd till skolan från bostaden var 13 

kilometer enligt undersökningen.  

 

 

Diagram 34: Fördelning i % av totalt antal resor till och från Frösve skola under en 

vecka, bland skolpersonalen. Totalt antal svarande: 18 personer. 
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7.2 Heneskolan 

Heneskolan hade vid läsåret 2010/2011 270 elever inskrivna i årskurserna F-5. 

Eleverna bodde inom en radie av två kilometer från skolan varav majoriteten 

inom en radie av en kilometer (se karta 7 nedan). Det fanns vid läsåret 

2010/2011 inga elever som var berättigade till skolskjuts. Cirka 200 meter från 

skolan finns en busshållplats som trafikeras av busslinjer in till Skövde 

resecentrum samt till Skultorp.   

 

 

Karta 7: Elevers bostad (gul markering) i förhållande till Heneskolan. Radie om 1 km 

respektive 2 km från skolan. Samtliga 270 elever (läsåret 2010/2011) bodde inom en 

radie av 2 km från skolan varav 264 inom en radie av 1 km från skolan. (Obs! 

Omfattar även markeringar av elever vid annan skola än Heneskolan). 

 

7.2.1 Trafikmätningar 

Vid trafikmätningar som genomfördes under två dygn vid skolan, framkom att 1 

115 bilar passerade skolan per dygn. Utav dessa passerade i genomsnitt 180 bilar 

mellan klockan 6.00 och 8.00 samt 105 bilar mellan 13.00 och 15.00. Det 

innebär att cirka en fjärdedel av alla bilar som passerade Heneskolan vid 

trafikmätningarna, passerade vid tider då det var mycket barn i rörelse vid 

skolområdet eller i närheten av skolan. Rekommenderad hastighet 30 km/h 

överskreds av 78 % av trafiken under de två mätdygnen.  
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7.2.2 Kartbeskrivning av resvägar och färdmedel 

I undersökning för 2011 har eleverna i åk F-4 fått fylla i sin resväg och det 

vanligaste transportmedlet till och från skolan på en karta. Vid en tidigare 

undersökning av barnens resvägar till och från skolan som gjordes 2009, fick 

elever i åk 4-6 fylla i motsvarande uppgifter. Detta har för Heneskolan 

sammanställts i följande kartbild för att ge en beskrivning över de vanligaste 

resvägarna och fördelning av transportslag. 

 

Karta 8: Beskrivning av elevers vanligaste färdväg och färdsätt till och från 

Heneskolan. Avser åk F-3 2011 års undersökning och åk 4-5 2009 års undersökning.  

Siffror avser antal elever som angett gå/cykla respektive åka bil/buss vid visst 

stråk/del av väg. 
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7.2.3 Resultat resvaneundersökning 

Utav de 270 elever som gick i Heneskolan läsåret 2010/2011 har 232 (86 %) 

besvarat resvaneundersökningen. Årskurserna F-3 och 4-5 redovisas separat för 

att visa hur färdsätten varierar i olika åldersgrupper.  

Årskurs F-3 

I diagram 35 nedan presenteras fördelningen i % utav olika färdsätt baserat på 

det totala antalet resor till och från skolan under en vecka, bland eleverna i åk F-

3 vid Heneskolan. Störst andel, 48 %, av resorna till och från skolan 

genomfördes till fots, antigen själv, med kompisar eller med vuxen. Resterande 

andel av resorna genomfördes främst med bil, 45 %, samt med cykel, 6 %.  

 

Diagram 35: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Heneskolan 

under en vecka. Avser elever i åk F-3 vid Heneskolan läsåret 2010/2011. 

 

Årskurs 4-5 

I de äldre årskurserna rapporterade eleverna att de vid 46 % av resorna gick till 

fots och vid 35 % av resorna cyklade till och från skolan. Till skillnad från de 

yngre eleverna, var det ingen i åk 4-5 som rapporterade resor till och från skolan 

då de gick i sällskap av vuxen. Andelen av resorna som utgjordes av cykelresor i 

vuxens sällskap var 4 %. Bilresor till och från skolan utgjorde 11 % av de totala 

resorna under en vecka samt 3 % utgjordes av resor med skolskjuts. Resor med 

annat färdsätt, vilket utgjorde 5 % av rapporterade resor, uppgavs främst vara 

resor med buss.  
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Diagram 36: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från Heneskolan 

under en vecka. Avser elever i åk 4-5 vid Heneskolan läsåret 2010/201 

 

Föräldrar 

Totalt har 145 föräldrar (54 %) till elever vid Heneskolan besvarat 

resvaneundersökningen. 59 % av deras rapporterade resor till och från arbetet 

under en arbetsvecka genomfördes med bil, 20 % med cykel, 13 % till fots och 8 

% med kollektivtrafiken (se diagram 37). Fyra av fem föräldrar uppgav att de 

arbetar i Skövde. 

 

 

Diagram 37: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor till och från arbete, 

studier eller annan sysselsättning. Föräldrar till elever vid Heneskolan. 
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Drygt hälften av föräldrarna uppgav att de lämnade sina barn vid skolan och det 

vanligaste sättet de reste med barnen till skolan var med bil, vilket utgjorde 52 % 

av lämningsresorna (se diagram 38). Utav de totala resorna för att lämna barn 

under en vecka utgjordes 30 % av resor till fots, 14 % av resorna företogs med 

cykel och 4 % med kollektivtrafik.  

 

Diagram 38: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor för att lämna barn 

vid Heneskolan. Avser föräldrarnas resor.  

 

Andelen föräldrar som hämtade sina barn vid skolan var 65 %, vilket var något 

större andel än de som rapporterade att de lämnade barn vid skolan. De flesta 

hämtningsresor skedde med bil, 52 %, medan andel av resorna som 

genomfördes till fots var 28 % och andel cykelresor 18 %. Endast 2 % av 

hämtningsresorna utfördes med kollektivtrafiken (se diagram 39). 
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Diagram 39: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor för att hämta barn 

vid Heneskolan. Avser föräldrarnas resor.  

 

En tredjedel av föräldrarna till barn vid Heneskolan rapporterade i 

undersökningen att de anser sig vara hindrade att byta färdsätt till 

kollektivtrafiken. Några av de främsta anledningarna som uppgavs, var att det 

var för dyrt att åka med kollektivtrafiken samt att turerna inte passade med 

arbetstiderna. Några av föräldrarna uppgav att de kände sig osäkra vid resor 

med kollektivtrafiken eftersom de inte var vana vid att resa med buss. En del av 

föräldrarna uppgav också att de kände sig hindrade att resa med bil vid 

hämtning och lämning av barnen vid skolan (13 %) respektive vid resor till 

arbetet (10 %). Den främsta orsaken som angavs som hinder för att köra bil vid 

dessa resor, var kostnaden för bilresorna.  

 

Skolpersonal 

Bland skolpersonalen vid Heneskolan har 24 personer (54 %) valt att besvarat 

enkäten utav 45 erbjudna. Utav det totala antalet resor till skolan under en 

arbetsvecka, rapporterades att 65 % utfördes med bil, 13 % med 

kollektivtrafiken, 12 % med cykel och 10 % till fots (se diagram 40). 
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Diagram 40: Fördelning i % av totalt antal resor till och från Heneskolan under en 

vecka, bland skolpersonalen. Totalt antal svarande: 24 personer.  
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7.3 Käpplundaskolan 

Vid Käpplundaskolan gick under läsåret 2010/2011 460 elever och utav dessa 

var 97 berättigade till skolskjuts. Kriteriet för att berättigas till skolskjuts i 

årskurserna F-3 var att avståndet mellan bostaden och skolan var längre än två 

kilometer. För eleverna i åk 4-6 var kriteriet att avståndet mellan hem och skola 

var mer än 3 km alternativt två kilometer till busshållplats. Skolskjuts kunde 

också beviljas av trafiksäkerhetsskäl, vid funktionsnedsättning eller någon 

annan särskild omständighet efter prövning av kollektivtrafikenheten. 

Busshållplats som trafikeras av busslinje inom tätortstrafiken finns belägen 

precis vid skolan. Det finns även en busshållplats för regional trafik cirka 500 m 

från skolan.  

 

7.3.1 Trafikmätningar 

Enligt trafikmätningar som genomförts under 2 dygn utanför Käpplundaskolan 

passerade i genomsnitt 2588 bilar per dygn förbi skolområdet, varav 354 bilar 

mellan klockan 6.30 och 8.30 och 345 bilar mellan klockan 13.00 och 15.00. 

Detta innebar att 27 % av den uppmätta trafiken passerade vid tidpunkter då 

barn fanns i rörelse vid eller i närheten av skolan. Hastighetsbegränsningen 30 

km/h överskreds av 41 % av den uppmätta trafiken under de två mätdygnen.  

 

Karta 9: Elevers bostad (gul markering) i förhållande till Käpplundaskolan. Radie 

om 1 km respektive 2 km från skolan. Samtliga 270 elever (läsåret 2010/2011) bodde 

inom en radie av 2 km från skolan varav 264 inom en radie av 1 km från skolan. (Obs! 

Omfattar även markeringar av elever vid annan skola än Heneskolan). 
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7.3.2 Kartbeskrivning av resvägar och färdmedel 

I undersökning för 2011 har eleverna i åk F-4 fått fylla i sin resväg och det 

vanligaste transportmedlet till och från skolan på en karta. Vid en tidigare 

undersökning av barnens resvägar till och från skolan som gjordes 2009, fick 

elever i åk 3-6 fylla i motsvarande uppgifter. Detta har för Käpplundaskolan 

sammanställts i följande kartbild för att ge en beskrivning över de vanligaste 

resvägarna och fördelning av transportslag. 

 

Karta 10: Beskrivning av elevers vanligaste färdväg och färdsätt till och från 

Käpplundaskolan. Avser åk F-4 2011 års undersökning och åk 3-6 2009 års 

undersökning.  Siffror avser antal elever som angett gå/cykla respektive åka bil/buss 

vid visst stråk/del av väg. 
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7.3.3 Resultat resvaneundersökning  

Av de 460 elever som gick på Käpplundaskolan läsåret 2010/2011 var 97 

berättigade till skolskjuts. Totalt har 402 elever (87 %) besvarat 

resvaneundersökningen och utav dessa har 84 elever uppgett att de har rätt till 

skolskjuts. Årskurserna F-3 och 4-6 redovisas separat för att visa hur 

fördelningen av olika färdsätt till och från skolan varierar i olika åldersgrupper, 

enligt resultaten från undersökningen.  

 

Årskurs F-3 

Bland eleverna i årskurs F-3 vid Käpplundaskolan har totalt 230 elever besvarat 

resvaneundersökningen. De flesta av elevernas resor till och från skolan under 

en vecka, 50 %, genomfördes med bil. Vidare genomfördes 19 % av resorna med 

skolskjuts och 12 % till fots.  

 

Diagram 41: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från 

Käpplundaskolan under en vecka. Avser elever i åk F-3 vid Käpplundaskolan läsåret 

2010/2011. 

 

Utav de elever som var berättigade till skolskjuts och som besvarat 

undersökningen uppgav 31 att de åker skolskjuts till skolan varje dag, 36 uppgav 

att de åkte med skolskjutsen ibland och 13 elever rapporterade att de aldrig åkte 

med skolskjutsen till skolan. Om samtliga elever som var berättigade till 

skolskjuts hade nyttjat skolskjutsen vid samtliga resor till och från skolan, skulle 

andelen skolskjutsresor ha stigit från 19 % till 33 % (se diagram 42). Samtidigt 

skulle andelen bilresor ha minskat från 50 % till 36 % av resorna.  
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Diagram 42: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från 

Käpplundaskolan under en vecka om skolskjutsen nyttjats fullt ut. Avser elever i åk F-3 

vid Käpplundaskolan läsåret 2010/2011. 

 

Årskurs 4-6 

Totalt har 172 av eleverna i årskurs 4-6 besvarat resvaneundersökningen. Störst 

andel, 45 %, av resorna till och från skolan under en vecka företogs med cykel. 

Andelen resor med bil utgjorde 29 % av de totala resorna och 22 % av resorna 

till och från skolan skedde till fots. Alternativet ” Åker på annat sätt” stod för tre 

procent av resorna och inom denna kategori rapporterades bussresor som inte 

var skolskjutsresor. En procent av resorna utgjordes av skolskjutsresor. 
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Diagram 43: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från 

Käpplundaskolan under en vecka. Avser elever i åk 4-6 vid Käpplundaskolan läsåret 

2010/2011. 

 

Om samtliga elever i åk 4-6 som var berättigade till skolskjuts hade nyttjat 

denna till fullo, hade andelen skolskjutsresor av det totala antalet resor till och 

från skolan ökat med 7 procentenheter till 8 % (se diagram 44 nedan).  

  

 

Diagram 44: Fördelning i färdsätt i % utav totalt antal resor till och från 

Käpplundaskolan under en vecka om skolskjutsen nyttjats fullt ut. Avser elever i åk 4-6 

vid Käpplundaskolan läsåret 2010/2011. 
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Föräldrar 

Totalt besvarade 311 föräldrar (68 %) till elever vid Käpplundaskolan på 

resvaneundersökningen. Resor med bil stod för 61 % av de sammanlagda resor 

föräldrarna genomförde till arbete, studier eller annan sysselsättning under en 

vecka. Vidare var andelen av resorna som företogs med cykel 19 %, 14 % 

utgjordes av resor till fots samt 6 % av resorna utfördes med kollektivtrafiken (se 

diagram 45). Cirka tre fjärdedelar av föräldrarna uppgav att de arbetade i 

Skövde. 

 

 

Diagram 45: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor till och från arbete, 

studier eller annan sysselsättning. Föräldrar till elever vid Käpplundaskolan läsåret 

2010/2011. 

 

Drygt hälften, 54 %, av föräldrarna rapporterade att de lämnade sina barn vid 

Käpplundaskolan. Det vanligaste färdsättet till skolan var med bil, vilket 

utgjorde 74 % av resorna (se diagram 46). Att gå till fots var det näst vanligaste 

färdsättet vid lämning, vilket stod för 15 % av resorna för att lämna barn vid 

skolan. Cykelresor stod för 9 % av lämningsresorna och 1 % av resorna företogs 

med kollektivtrafiken.  
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Diagram 46: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor för att lämna barn 

vid Käpplundaskolan. Avser föräldrarnas resor.  

 

 

En något större andel, 59 %, av de föräldrar som besvarade 

resvaneundersökningen, rapporterade att de hämtade sina barn än andelen som 

lämnade sina barn vid skolan. De flesta, 70 %, av hämtningsresorna företogs, i 

likhet med lämningsresorna, med bil. Hämtningsresor med cykel, till fots och 

med kollektivtrafik var något vanligare vid hämtning än vid lämning.  

 

 

Diagram 47: Fördelning i färdsätt i % av det totala antalet resor för att hämta barn 

vid Käpplundaskolan. Avser föräldrarnas resor.  
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Den främsta anledningen till att resandet med kollektivtrafiken var lågt bland 

föräldrarna vid hämtnings och lämningsresor, uppgavs vara att många behövde 

byta busslinje för att ta sig hela vägen mellan skolan och arbetet, studierna eller 

annan sysselsättning. Just att byta buss förknippades med problem och 

upplevdes negativt. Ett flertal angav också att det inte fanns någon busshållplats 

i närheten av deras målpunkt för resan. De flesta rapporterade att de bodde i 

områdena Dälderna och Ekängen som idag inte trafikeras av busslinje som 

passerar vid skolan. För att ta sig med kollektivtrafiken till dessa områden krävs 

byte vid resecentrum eller vid Billingehov, vilket gör det svårt att nyttja 

kollektivtrafiken för hela resan från bostaden, via skolan och vidare till arbetet.  

Att börja gå och cykla till skolan med barnen, upplevdes som mer attraktivt än 

att välja kollektivtrafiken som alternativ till att resa med bil, men många 

föräldrar rapporterade ändå att det var problematiskt på grund av att det var för 

tidskrävande.   

 

Skolpersonal 

Bland personal vid Käpplundaskolan besvarade totalt 27 personer 

resvaneundersökningen utav 65 erbjudna (42 %). Bilresor stod för 65 % av 

resorna till och från skolan, 26 % av resorna företogs till fots, 5%  med cykel och 

4 % genomfördes med kollektivtrafiken. Hälften av skolpersonalen rapporterade 

att de bodde maximalt 4 km från skolan. Resten av skolpersonalen uppgav att 

avståndet mellan bostaden och skolan var 1 mil eller mer. Bland dem med ett 

avstånd om 4 km eller mindre mellan bostaden och skolan, fanns en vilja att 

byta färdsätt från bilresor till resor med cykel eller till fots.  

 

Diagram 48: Fördelning i % av totalt antal resor till och från Käpplundaskolan 

under en vecka, bland skolpersonalen. Totalt antal svarande: 27 personer.  

 

 

65% 4% 

5% 

26% 

0% 

Skolpersonal - Käpplundaskolan 

Med bil 

Med kollektivtrafik 

Med cykel 

Till fots 

Annat färdsätt 



 

 65  
   

  TDOK 2010:239 Rapport 2011:152 

 

8 Reflektion kring resultaten 

från 

nulägesundersökningen 
Det är tydligt utifrån resultaten från resvaneundersökningarna vid de 

deltagande skolorna, att en stor andel av resorna till och från skolorna företas 

med bil när det gäller de yngre eleverna. Bland de äldre eleverna märks en 

markant skillnad i färdsätt, då de eleverna i stor utsträckning tillåts gå och cykla 

på egen hand till och från skolan. En viktig slutsats är därmed att problematiken 

med bilskjutsning till och från skolan främst berör föräldrar med elever i yngre 

åldrar, där alternativet till bilskjutsning är att följa sitt barn på annat sätt och 

inte att låta barnet gå på egen hand.  

 

När det gäller alternativ till bilskjutsning av yngre elever behöver ett noggrant 

hela-resan-perspektiv anammas, där föräldrars möjligheter, inklusive 

tidsaspekten för resan, vägs in. Om ytterligare barn finns i familjen som går i 

förskoleverksamhet behöver detta också beaktas. Särskilt med tanke på avstånd 

mellan förskola och skola, där förskoleplats kanske inte finns i nära anslutning 

till skolan. Åtgärder som fokuserar endast elevernas resa kommer inte att ha 

någon potential, då de är för små för att på egen hand ta sig till skolan oavsett 

hur trafiksäker och skyddad vägen dit är.  

 

För de äldre elevernas säkra skolväg är det av vikt att så långt möjligt begränsa 

biltrafiken på viktiga stråk till och från skolan samt vid skolan, så att de kan 

fortsätta att ta sig dit på egen hand. Trafikmätningar vid skolorna visade på att 

stor andel av trafiken höll hastigheter över 30 km/h. Vid de skolor där 

hastigheten 30 km/h är rekommenderad hastighet och inte ”skarp” 

hastighetsgräns märktes en större överträdelse av den rekommenderade 

gränsen, vid genomförda mätningar. Undantaget Flitiga Lisans skola där en 

mycket stor andel av trafiken överskred skarp hastighetsgräns 30 km/h. 

Huruvida andelen överskridanden av hastighetsgräns/rekommenderad 

hastighetsgräns kan tillskrivas skyltningen, kan inte de enskilda mätningar som 

gjorts i denna studie påvisa. Dock kan en fortsatt mätning av hastigheter vid 

skolor med rekommenderad hastighet 30 km/h för att få ett större 

mätningsunderlag vara en lämplig åtgärd, i kombination med 

uppmärksamhetshöjande åtgärder riktade mot föräldrar i samband med andra 

åtgärder vid skolorna. 

 

En vilja finns att byta färdsätt från bilresor vid resorna till och från skolan samt 

vidare till arbete, studier eller annan sysselsättning bland de föräldrar som 

besvarat resvaneundersökningen. I undersökningen uppger både föräldrar och 

skolpersonal att de, om de skulle byta färdsätt, främst skulle välja att cykla eller 
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att gå. Kollektivtrafiken vid skolorna upplevs inte tillräckligt attraktiv för att 

fungera hela reskedjan, från bostaden till skolan samt vidare från skolan till 

arbete, studier eller annan sysselsättning. Därmed kan antas att tröskeln till att 

börja gå eller cykla tillsammans med sitt barn vid någon/några av veckans resor 

till och från skolan är lägre än motsvarande förändring som inkluderar resa med 

kollektivtrafiken. Åtgärder för snabb förändring bör ur detta perspektiv fokusera 

främjande av gång- och cykel mellan skola och bostad. För att få till ett hela-

resan-perspektiv måste dock kollektivtrafikens roll också lyftas på längre sikt. 

 

Vidare utredning om kollektivtrafikmöjligheterna vid skolorna och mellan de 

områden där flest skolelever vid skolorna går, är önskvärt, för att se den faktiska 

potentialen för kollektivtrafik som del i att skapa hållbart resande mellan hem, 

skola och arbete. Att endast konstatera huruvida kollektivtrafikhållplats finns i 

nära anslutning till skolan, är inte tillräckligt för att visa på den faktiska 

möjligheten att kunna nyttja kollektivtrafiken. Detta arbete bör bedrivas i nära 

samverkan mellan skolan/kommunen och Västtrafik för att få ”rätt” bild av 

möjligheter till förändring.  
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9 Hur kan resandet till 

skolorna bli mer hållbart? 
 

9.1 Vad menas med hållbart resande? 

Sedan 1990-talet har diskussioner förts om vikten av att skapa ett hållbart 

transportsystem. Detta begrepp är nära förknippat med det av 

Brundtlandkommissionen lanserade begreppet, Hållbar Utveckling, som först 

presenterades 1987. Enligt denna definierades hållbar utveckling som en 

utveckling som ”tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina behov”. Hållbarheten handlar enligt 

definitionen om en utveckling som är både socialt, ekonomiskt och ekologiskt 

hållbar.  

 

För att ett transportsystem ska kunna sägas vara hållbart råder idag enligt de 

flesta definitioner av begreppet, enighet om att det innebär att: 

 

 Efterfrågan och beroendet av transporter måste minskas, det vill säga 

behovet av rörlighet för att få tillgång till det man behöver måste minska.  

 Hållbara sätt att resa måste främjas  

 Fordon och infrastruktur behöver vara mer miljöanpassade, trafiksäkra 

och trygga 

 

För att lyckas åstadkomma ett hållbart transportsystem finns det för samhället 

olika möjliga åtgärder: 

 

 Regleringar och ekonomiska styrmedel 

 Teknisk utveckling 

 Fysisk planering 

 Beteendepåverkan 

 

Alla dessa typer av åtgärder behöver kombineras för att kunna uppnå ett 

hållbart transportsystem. I den kommunala verksamheten är det dock svårt att i 

så stor utsträckning styra över regleringar och ekonomiska styrmedel eller över 

den tekniska utvecklingen. Däremot finns goda möjligheter att arbeta med den 

fysiska planeringen och med beteendepåverkande åtgärder. Det är dessa två 

sistnämnda åtgärdstyper som används inom begreppet hållbart resande. Just 

begreppet hållbart resande har ingen tydlig definition men under det 

omfattande arbetet med projektet ”Den goda staden” (referens) togs en 

definition fram:  

”Transporter och resande som är effektiva och bra för såväl ekonomi och 

samhällsutveckling som hälsa och miljö.” 
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Denna definition ligger också till grund för den skrift, Hållbart resande i 

praktiken, som tagits fram av Trafikverket för att tydliggöra vilka möjligheter 

som finns för att förändra transportsystemet i en hållbar riktning, genom fysisk 

planering och beteendepåverkan. Regler, ekonomiska styrmedel och teknisk 

utveckling är självklart viktiga pusselbitar att ta hänsyn till och lobba för, men 

huvudfokus i det lokala arbetet bör vara på den fysiska planeringen och 

beteendepåverkande åtgärder. 

 

9.2 Vad krävs för att lyckas uppnå hållbart resande? 

För att kunna förändra resbeteendet vid de utvalda skolorna krävs ett 

systematiskt arbete med ett paket av olika åtgärder. Grundförutsättningen för 

att kunna arbeta för ett ökat gång- och cykelresande till och från skolan är att 

det finns bra gång- och cykelvägar och att trafikmiljön i stort är anpassad för 

oskyddade trafikanter. Detta ska sedan stödjas av beteendepåverkande åtgärder 

som uppmuntrar och stödjer den enskilde att faktiskt göra hållbara resval.  

Vad finns det då att göra? Självklart finns det inte en enda lösning. Alla elever, 

skolpersonal och föräldrar har sina särskilda förutsättningar som påverkar 

möjligheterna att göra ett mer hållbart val. För att skapa en bra trafiksituation 

vid skolorna och samtidigt uppnå ett hållbart resande krävs många olika slags 

åtgärder. Framförallt krävs åtgärder som fokuserar på hela resbehovet i alla led, 

från lämning av barn vid skolan, till resan till och från arbetet eller studier samt 

resan hem. Så länge inte hela-resan-perspektivet beaktas kommer ingen verklig 

förändring att ske.  

 

 

10 Beslut om mål och 

målnivåer 
 

Tanken med föreliggande nulägesanalys var att inom ramen för projektet få en 

bättre grund för beslut om lämpliga åtgärder och vilka mål och målnivåer som 

kan sättas i det fortsatta arbetet inom ramen för projektet. Eftersom 

Trafikverkets roll i projektet avslutas i samband med att samverkansprojekt 

KUSTOM avslutas blir detta en diskussion för respektive kommun/skola att föra 

i samband med att handlingsplaner/åtgärdsplaner tas fram. Genom 

nulägesanalysen finns ett utgångsläge att arbete utifrån och formulera 

förändringsmål utifrån. Hur ambitiöst dessa sätts är avhängigt möjliga resurser 

för åtgärder vid respektive skola/kommun.  
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11 Åtgärdsförslag 
Utifrån vad som framkommit i nulägesanalysen, behövs åtgärder som både 

stödjer ett hållbart resande mellan hemmet och skolan för eleverna, och 

föräldrarnas möjligheter att förändra sitt resande vidare till arbete eller studier, 

på ett hållbart sätt. För att få stöd och kunna driva arbetet på ett trovärdigt sätt 

på skolan, måste också skolpersonalens möjligheter att resa på ett hållbart sätt, 

stödjas och främjas.  

 

Projektet kan heller inte ses som en isolerad ö i kommunens verksamhet. 

Arbetet för ett hållbart resande till och från de utvalda skolorna måste också 

stödjas av en genomtänkt samhällsplanering som gör det svårare eller helt 

enkelt nedprioriterar bilens framkomlighet, till förmån för förenklingar för 

gång-, cykel- och kollektivtrafik vid skolorna. Trafikmiljöåtgärder bör 

genomföras som stödjer de senare transportslagen genom exempelvis bättre 

gång- och cykelvägar, säkrade passager för gång- och cykeltrafik, 

bussprioritering, förbud mot personbilstrafik närmast skolan och så vidare. 

 

Nedan presenterade förslag finns beskrivna i skriften Hållbart resande i 

praktiken3, som tagits fram av Trafikverket och Sveriges Kommuner och 

Landsting. Där finns också mer utförliga beskrivningar kring 

beteendepåverkande arbete i samklang med planering, utifrån många års 

erfarenheter av arbete med dessa frågor. 

 

11.1 Handlingsplaner för deltagande skolor 

 

11.1.1 Skolreseplaner/green travel plans 

Ett koncept som testats i mer omfattande skala utomlands, är s.k. green travel 

plans eller school travel plans för skolor, företag, sjukhus och andra 

trafikintensiva verksamheter. Det handlar om att ta fram åtgärdsplaner för att 

minska trafikintensiteten (i form av biltrafik) till och från dessa verksamheter.  

Arbetsgivaren (skolan, kommunen, staten, företaget) tillhandahåller en rad 

åtgärder för att uppmuntra ett hållbart resebeteende. Själva grundtanken med 

dessa planer kan vara en utgångspunkt i det fortsatta arbetet på skolorna.  

 

                                                           
3
 Hållbart resande i praktiken - Trafik- och stadsplanering med beteendepåverkan i fokus, 

Trafikverket & Sveriges Kommuner & Landsting, SKL Kommentus AB 2010. Elektroniskt 
tillgänglig på: www.sklkommentus.se  

http://www.sklkommentus.se/
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11.1.2 Åtgärdsförslag för deltagande skolor 

Nedan presenteras olika åtgärdsförslag som skulle kunna ingå i en 

handlingsplan för skolorna i projektet. Planen preciserar då vad skolan, i 

samverkan med andra aktörer i kommunen, åtar sig att genomföra för att uppnå 

målsättningen om en minskning i andel elever som reser till och från skolan 

med bil. Som anges nedan är det viktigt att s.k. ”mjuka åtgärder”, mobility 

management, som syftar till att förändra resbeteenden, stöds av eller 

kombineras med trafikmiljöåtgärder som gör de förändrade färdsätten möjliga. 

 

Vandrande skolbuss/gåbuss eller motsvarande 

Ett vanligt hinder för att följa barnen till och från skolan är tidsbristen i 

vardagen. Även om sträckan är kort upplevs det som mycket tidsödande att följa 

barnen varje dag. En åtgärd för att komma runt detta problem är så kallade 

vandrande skolbussar/gåbussar (det finns många olika benämningar). 

Grundtanken är att en eller ett par föräldrar följer flera barn till skolan en dag i 

veckan eller ett par, och så alternerar den som följer barnen från dag till dag. På 

så sätt får barnen gå eller cykla till skolan varje dag, medan föräldrarna inte 

behöver lägga tid på att följa barnen mer än någon/några dagar i veckan.  

Förutsättningen är att det finns många barn boende i samma område eller del av 

område som lätt kan följas åt och att det inte är allt för långa avstånd. För att det 

ska skapas ett eget föräldraengagemang att genomföra detta, behöver vinsterna 

med att faktiskt gå och cykla till skolan, både hälsovinster, inlärningsvinster och 

trafiksäkerhetsvinster vid skolan, lyftas fram tydligt.  

 

Hälsotrampare 

Ett koncept som visat sig mycket framgångsrikt när det gäller att byta bilresor 

till och från arbetet till cykel, är projekt med Hälsotrampare. Personer som 

vanligtvis reser med bil har erbjudits regelbundna hälsotester och stöd mot att 

de lovat att cykla till arbetet minst ett visst antal gånger i veckan. Här har den 

enskilda hälsovinsten lyfts fram som den tydligaste moroten för förändring. 

Utvärderingar har visat att så mycket som 60-85 % behåller sitt nya beteende 

efter försöksperioden. En stor vinst för arbetsplatser som satsat på 

hälsotramparkampanjer är att sjukskrivningarna minskat, men stora 

kostnadsbesparingar som följd.  

Förutsättningen är en god organisation för genomförandet av ett 

hälsotramparprojekt och att det verkligen inriktas mot vanebilister och inte mot 

redan inbitna cyklister. Kanske finns en företagshälsovårdsorganistion inom 

kommunen som kan vara ett stöd i för ett hälsotramparprojekt? 

 

Testresenärer 

Ett välbeprövat koncept för att få fler att välja kollektivtrafiken, är 

testresenärsprojekt. Grundidén är att vanebilister erbjuds prova-på-kort på 

kollektivtrafiken under en viss tidsperiod. Gärna i kombination med mer direkt 

person-till-person bearbetning då den enskilde får presenterat fördelarna med 

att välja att resa kollektivt och också god information om hur det fungerar att 
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resa och hur man lättast når information om tidtabeller, turtäthet och 

störningar i trafiken.  

Förutsättningen är att det finns goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken 

till viktiga målpunkter. I detta fall handlar det om möjligheten att kunna resa 

vidare med kollektivtrafiken från skolan till arbetsplatsen eller lärosätet. Finns 

goda möjligheter att resa med kollektivtrafiken till de största och viktigaste 

arbetsplatserna i kommunen från skolan eller skolans närområde? Kanske det 

går buss in till resecentrum så att den som reser långt kan ta buss vidare till 

arbetsplatser och lärosäten utanför kommunen? 

För skolpersonalen skulle ett testresenärsprojekt kunna göra det möjligt att 

minska både resorna till och från arbetet med bil. Om kollektivtrafiken från 

skolan är konkurrenskraftig till viktiga målpunkter för arbetsmöten (exempelvis 

till stadshuset eller andra skolor) kan personalen också uppmuntras att välja 

kollektivtrafiken i tjänsten.  

För att få till ett bra arbete med testresenärer är det oerhört viktigt med god 

samverkan med trafikhuvudmannen, i detta fall Västtrafik. Västtrafik kan då 

visa på faktiska möjligheter men också utesluta satsningar riktade mot 

kollektivtrafik där det idag inte finns tillräckligt bra reserelationer. En god 

dialog kan också ge bättre möjlighet att påverka kollektivtrafikutbudet i 

framtiden. 

 

Tjänstebilpool 

Genom att ha tillgång till tjänstebilpool på skolorna för personal blir det lättare 

för den personal som behöver använda bil i tjänsten att kunna lämna sin egen 

bil hemma. Förutsätter en organisation med bokningssystem och genomtänkt 

transport- och resepolicy i kommunen, som styr de anställda att använda 

bilpoolen vid ärende som kräver bil. Hur ser detta ut för deltagande skolor? Om 

det redan i dagsläget finns poolbilar är det i nästa steg viktigt att följa upp att de 

nyttjas på bästa sätt, d.v.s. att inte egen bil nyttjas istället för poolbil om de finns 

tillgängliga. 

 

Resfria möten/distansarbete 

Ett verktyg för att helt utesluta resbehov är att arbeta med resfria möten. För de 

föräldrar som har långt till arbetsplatsen och svårt att resa dit utan bil, kan 

någon resfri dag per vecka vara ett sätt att möjliggöra att gå och cykla med 

barnen till skolan utan att behöva hasta hem och hämta bilen efteråt. 

Självklart förutsätter det en typ av arbete som inte kräver fysisk närvaro, men 

kan tänkas passa de som egentligen skulle kunna arbeta hemifrån någon dag i 

veckan och som idag inte redan arbetar på distans.  

För skolpersonalen kan tänkas att återkommande möten över skolgränser kan 

genomföras som videomöten eller telefonmöten, möten som inte kräver resor. 

Därmed frigörs både arbetstid och restid. Detta förutsätter att utrustning för 

distansmöten på skolan och hos de parter som möten ska hållas med. 

Telefonmöten är enkelt att ordna och det finns en rad datorprogramvara som 

kan köpas in av kommunen för distansarbetsmöten. Kanske finns det andra 

verksamheter i kommunen som skulle vinna mycket på detta och som man kan 

dra nytta av ute på skolorna?  
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11.1.3 Kombinera ”mjuka” och ”hårda” åtgärder 

Det som erfarenhets- och forskningsmässigt visat sig ge allra bäst resultat är när 

en förändring i den fysiska miljön eller de fysiska förutsättningarna (exempelvis 

ett nytt hastighetssäkrat övergångsställe eller snabbare kollektivtrafik) s.k. 

”hårda åtgärder” kombineras med beteendepåverkande åtgärder s.k. ”mjuka 

åtgärder”, som prova-på-kampanjer på kollektivtrafiken, information kring 

”vandrande skolbussar” o.s.v. 

För att det ska fungera krävs dock självklart att åtgärderna stödjer varandra mot 

ett mer hållbart resande i ett hållbart transportsystem. Att förbättra möjligheten 

för bilskjutsning till skolan samtidigt som man driver en kampanj för att få fler 

att gå och cykla till skolankan kan snarare bli kontraproduktivt. Hur trafikmiljön 

är utformad styr trafikbeteendet i hög grad och en trafikmiljö som prioriterar 

bilen kommer alltid att styra mot bilåkande.  

11.2 Relaterade åtgärder 

Som komplement till projektet har arbete pågått, utifrån 2009 års 

undersökning, med att åtgärda höga häckar hos fastighetsägare, där elever pekat 

ut att de känner sig osäkra på vägen till och från skolan och där bedömning 

gjorts att dessa skymmer sikt och därmed skapar trafikfarliga skolvägar. 

Information kring varför fastighetsägare behöver klippa ner sin häck har 

skickats ut från kommunerna och KUSTOM-samordnaren har varit drivande i 

att detta följs upp.  

11.3 Fortsatt stöd 

Deltagande skolor erbjuds fortsatt stöd med att ta fram handlingsplaner för 

åtgärder som ska minska trafikproblematiken utanför skolorna. Åtgärderna som 

föreslås är i första hand ”mjuka åtgärder” som syftar till förändrade resmönster 

s.k. mobility management åtgärder. Några av möjligheterna har presenterats 

ovan, men nu är det upp till varje skola/kommun att, med hjälp av konsultstöd, 

arbeta fram åtgärder i en handlingsplan som är anpassad utifrån den enskilda 

skolans/kommunens förutsättningar och de resultat som visats i föreliggande 

nulägesanalys. Därutöver föreslås inom ramen för konsultuppdraget åtgärder på 

kommunövergripande nivå som både omfattar ”mjuka” och ”hårda” åtgärder 

som stöd eller förutsättning för att kunna genomföra de åtgärder som föreslås i 

handlingsplanerna.



 

12 Bilagor 

12.1 Bilaga 1: Resvaneundersökning elever 
I denna undersökning vill vi veta hur du tar dig till och från skolan eller 
fritids. Om du tycker att frågorna är svåra att svara på kan du fråga din 
lärare om hjälp.   
 
Undersökningen är en del i ett projekt som heter ”Den hållbara skolresan”.  
Du kommer att tillsammans med din lärare ta reda på hur alla i klassen 
tar sig till och från skolan eller fritids.  
Fråga din lärare om du vill veta mer om projektet. 
 
Jag går i årskurs:  ________________________________________________ 
 
Min skola heter: ________________________________________________ 

Hur tar du dig till skolan eller fritids? 
 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

går jag själv eller med 

kompisar 

     

går jag tillsammans 

med vuxen 

     

cyklar jag själv eller 

med kompisar 

     

cyklar jag tillsammans 

med vuxen 

     

åker jag skolskjuts       

åker jag bil      

åker jag på annat sätt 

(beskriv hur) 

     

 
Hur tar du dig hem från skolan eller fritids? 
 
 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag Fredag 

går jag själv eller med 

kompisar 
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går jag tillsammans 

med vuxen 

     

cyklar jag själv eller 

med kompisar 

     

cyklar jag tillsammans 

med vuxen 

     

åker jag skolskjuts       

åker jag bil      

åker jag på annat sätt 

(beskriv hur) 

     

 

Vad tycker du om olika sätt att ta sig till och från skolan? 

 

Bra Dåligt 

Varken bra eller 

dåligt Vet inte 

gå själv eller med en kompis     

gå tillsammans med vuxen     

cykla själv eller med en 

kompis 

    

cykla tillsammans med 

vuxen 

    

åka skolskjuts     

åka bil     

åka på annat sätt     

 

Vill du ta dig till och från skolan eller fritids på samma sätt som dina 
kompisar? 
 

JA NEJ 
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Frågor för dig som har rätt till skolskjuts 
 

Hur ofta åker du skolskjuts till skolan? 
 
Varje dag Ibland Åker aldrig med skolskjutsen 

   

 
Om du INTE åker med skolskjutsen, hur åker du då till och från skolan 
eller fritids? 
 
Blir skjutsad i 

bil 

Cyklar  Åker med annan buss än 

skolbussen/taxi 

Åker till skolan på 

annat sätt 

    

 
Hur kommer du till hållplatsen när du åker skolskjuts? 
 
Går ensam Går med vuxen Cyklar Åker bil 

    

 
Svara JA eller NEJ på frågorna i tabellen: 

 

JA NEJ 

Måste du gå över en väg för att gå PÅ bussen på morgonen?   

Måste du gå över en väg för att gå AV bussen vid hemmet?   

Använder du reflexväst?   

Åker bussen innan du har satt dig?   

Finns bälte i bussen?   

Använder du bältet i bussen?   

Tycker du bussen kör för fort?   

Är det samma förare nästan varje dag?   

Är det bråkigt i bussen?   

Har du någon gång upplevt något läskigt på resan till skolan? 
 

JA NEJ 
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Beskriv vad som hände som var läskigt: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 
Är det bra att åka buss/taxi? 
 

JA NEJ 

  

 
Om du svarat NEJ på förra frågan skriv ner vad som kändes fel: 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
 

 
Tack för att du svarat på frågorna! 
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12.2 Bilaga 2: Resvaneundersökning 

föräldrar 
Du håller nu i en undersökning som är en del i projektet ”Den hållbara 

skolresan”. Det är ett samverkansprojekt mellan Skövde kommun, Mariestads 

kommun och Trafikverket. Idén med projektet är att tydliggöra hur elever på 

fem utvalda skolor, tar sig till och från skolan/fritidshemmet och vad dessa 

dagliga resor har för betydelse för fysisk aktivitet, miljö, trafiksäkerhet och 

tillgänglighet.  

När vi fått en bild av hur det ser ut i dagsläget kan vi tillsammans arbeta för att 

göra det bättre för eleverna och visa på hur små förändringar kan ge en bättre 

trafiksituation vid just ditt/dina barns skola/fritidshem. Eftersom du som 

förälder till allra största delen styr hur ditt barn tar sig till och från 

skolan/fritidshemmet, behöver vi få veta lite mer om hur du reser och vad som 

styr ditt resande. Undersökningen är helt anonym och till för att vi ska få en bild 

både av hur du reser och vad som påverkar hur du reser.  

Ditt/dina barn på__________ Skola kommer också att få göra en egen 

kartläggning av hur de reser i skolan, tillsammans med sin klasslärare. De får då 

också möjlighet att lära sig mer om hur man läser en karta och studera hur 

deras närområde ser ut vid skolan. De elever som är berättigade till skolskjuts 

får svara på frågor särskilt riktade till dem, angående skolskjutsen. 

Har du frågor och funderingar kring projektet eller enkäten? Hör gärna av 
dig till:  

Eva Gunnarsson    Sara Nilsson 
KUSTOM-samordnare    Transportutvecklare 
Mariestads kommun och Skövde kommun Trafikverket  

eva.gunnarsson@skovde.se  sara.nilsson@trafikverket.se 
0734-41 53 30    0501-627 11.  
 

Rektor på _________skola kan också svara på frågor kring projektet och varför 
just ditt/dina barns skola blivit utvald. 

  

mailto:eva.gunnarsson@skovde.se
mailto:sara.nilsson@trafikverket.se
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1. Jag reser till och från arbete/studier/annan sysselsättning på följande 

sätt en normal vecka (om du reser på flera sätt kryssa i mer än ett 

resealternativ ex. cykel + buss): 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  Fredag Helgdag 

Med bil             

Med 

kollektivtrafik 

            

Med cykel              

Till fots             

Annat sätt 

(beskriv 

gärna) 

            

 

2. Jag har ca _______ km till arbetet 
 

3. Jag har ca _______ km till skola ________ 
 

4. Mitt/mina barn (inklusive sambo/make/makas barn) bor i närheten 

av skola/fritidshem _______ (max 2 km från skolan) 

 

JA NEJ Växelvis boende nära skolan (beskriv gärna hur ofta barnet bor nära 

skolan) 

   

 

 

5. Mitt/mina barn är i åldern (inklusive sambo/make/makas barn) 

0-5 år 6-9 år 10-12 år 13 år eller äldre 

    

 

6. Jag lämnar barn(en) vid skola _________ 

 

JA NEJ 
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OM JA: Kryssa i de dagar du lämnar barn vid skola/fritidshem ___________ 

och hur du reser när du lämnar barn. Om du exempelvis går med barnen till 

skolan/fritidshemmet och sedan tar bussen vidare till arbetet, kryssa för 

båda alternativen i tabellen nedan. Om du inte lämnar barnen någon dag 

behöver du inte fylla i tabellen.  

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Med bil           

Med 

kollektivtrafik 

          

Med cykel            

Till fots           

Annat sätt 

(beskriv 

gärna ) 

          

 

7. Kryssa för de påståenden som du instämmer med: 

 

 Instämmer Kommentera gärna! 

Jag måste åka bil för att ta 

mig till mitt arbete 

  

Jag använder egen bil i 

tjänsten 

  

Jag lämnar och/eller hämtar 

barn vid annan 

förskola/skola/fritids 

  

Jag behöver bil för att uträtta 

ärenden på vägen till eller 

från arbetet 

  

 

 

8. Jag hämtar barn vid ________skola/fritids 
 

JA NEJ 
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OM JA: Kryssa i de dagar du hämtar barn vid ______________ skola/fritidshem 

och hur du reser när du lämnar barn. Om du exempelvis åker med buss till 

skolan/fritidshemmet och sedan cyklar hem tillsammans med barn(en), 

kryssa för båda alternativen i tabellen nedan. Om du inte lämnar barn(en) 

någon dag behöver du inte fylla i tabellen.  

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  Fredag 

Med bil           

Med 

kollektivtrafik 

          

Med cykel            

Till fots           

Annat sätt 

(beskriv 

gärna ) 

          

 

9. Jag lämnar och/eller hämtar barnen i anslutning till att jag reser till 

arbete/studier/annan sysselsättning: 

 

JA NEJ 
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10. Min uppfattning om olika färdmedel  

(vid resa till arbete/studier/annan sysselsättning samt vid hämtning och 

lämning av barn vid skola X): 

 

 Att gå Att 

cykla 

Att åka 

buss 

Att åka 

tåg 

Att åka 

bil 

Annat 

färdsätt 

som jag 

använder 

(specificera 

gärna) 

Positivt       

Negativt       

Varken eller       

Om positivt, 

varför?(Beskriv 

för respektive 

färdsätt) 

 

      

 

Om negativt, 

varför? (Beskriv 

för respektive 

färdsätt) 

      

 
11. Mina vänner/min familjs (de som står dig nära) uppfattning om olika 

färdmedel  
(vid resa till arbete/studier/annan sysselsättning samt vid hämtning och 
lämning av barn vid skola) 
 

 Att gå Att 

cykla 

Att åka 

buss 

Att åka 

tåg 

Att åka 

bil 

Annat 

färdsätt 

som jag 

använder 

(specificera 

gärna) 

Positivt       

Negativt       

Varken eller       

Om positivt, 

varför?(Beskriv 

för respektive 
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färdsätt) 

 

 

Om negativt, 

varför? (Beskriv 

för respektive 

färdsätt) 

      

 

12. För mig är det viktigt vad min familj/mina vänner tycker om olika sätt 

att resa till arbete och skola/fritids: 

 

JA JA till viss del NEJ 

   

 

13. Jag har funderat på att resa på annat sätt?  

 

 JA NEJ 

Vid lämning på _____ skola/fritids   

Vid hämtning på _____ skola/fritids   

Vid resa till och från arbete/studier/annan sysselsättning   

 

OM JA: Fyll i på vilket sätt du funderat på att ändra färdsätt i tabellen 

nedan. Om du tänkt kombinera t.ex. att cykla och åka buss, kryssa i båda 

alternativen. 

 

 När jag lämnar/hämtar barn vid 

____ skola/fritids 

När jag tar mig till och från 

arbete/studier/annan 

sysselsättning 

Börja gå   

Börja cykla   

Börja åka med 

kollektivtrafiken 

  

Börja åka bil   

Annat färdsätt  

(beskriv gärna vilket) 
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OM JA: Av vilken/vilka anledning(ar) funderar du på att ändra färdsätt?  

 

Anledning:  

För miljöns skull  

För att det blir mer trafiksäkert  

För att spara tid  

För att få motion  

För barnet/barnens skull  

För att spara pengar  

För att mina vänner/min familj tycker att jag ska ändra mitt 

färdsätt 

 

 

Beskriv gärna mer om de motiv du har till att ändra färdsätt (komplettera 

med andra motiv du har): 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

 
14. Upplever du att det finns något som hindrar dig från att resa på 

följande sätt? Ange gärna vad som hindrar dig i så fall.  
 

 Vid lämning/hämtning av barn Vid resa till och från 

arbete/studier/annan 

sysselsättning 

Med bil   

Med kollektivtrafiken   

Med cykel   

Till fots   

 
Jag är intresserad av att få veta mer om hur skolresor påverkar: 

  

Miljö  
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Fysisk aktivitet i vardagen  

Tillgänglighet  

Trafiksäkerhet  

Annat  

 

Annat som jag skulle vilja veta om resor och transporter: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Har du synpunkter på enkäten eller på tankarna med projektet? 

Lämna gärna synpunkter här: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

Stort TACK för din medverkan! 

 

Så snart resultatet av undersökningen har analyserats och sammanställts 

kommer alla som arbetar vid ________ skola/fritids att få information om hur 

det ser ut och hur vi kommer att arbeta vidare utifrån resultatet. 
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12.3 Bilaga 3: Resvaneundersökning 

skolpersonal 
Du håller nu i en undersökning som är en del i projektet ”Den hållbara 

skolresan”. Det är ett samverkansprojekt mellan Skövde kommun, 

Mariestads kommun och Trafikverket. Idén med projektet är att tydliggöra 

hur elever på fem utvalda skolor, tar sig till och från skolan/fritidshemmet 

och vad dessa dagliga resor har för betydelse för fysisk aktivitet, miljö, 

trafiksäkerhet och tillgänglighet.  

När vi fått en bild av hur det ser ut i dagsläget, kan vi tillsammans arbeta för 

att göra det bättre för eleverna och visa på hur små förändringar kan ge en 

bättre trafiksituation vid den skola/det fritidshem där du arbetar, och 

samtidigt bidra med andra positiva effekter.  

För att få en så bra bild som möjligt över hur resorna till och från 

______________ skola/fritidshem, behöver vi också få veta hur du som arbetar 

där reser och vad som styr ditt resande. Undersökningen är helt anonym 

och din rektor får bara uppgift om det samlade resultatet för hela skolan. 

Har du frågor och funderingar kring projektet eller enkäten? Hör gärna av 
dig till:  

Eva Gunnarsson    Sara Nilsson 
KUSTOM-samordnare    Transportutvecklare 
Mariestads kommun och Skövde kommun Trafikverket  

eva.gunnarsson@skovde.se  sara.nilsson@trafikverket.se 
0734-41 53 30    0501-627 11 

Din rektor kan också svara på frågor kring projektet och varför just _____ 
skola blivit utvald.  

  

mailto:eva.gunnarsson@skovde.se
mailto:sara.nilsson@trafikverket.se
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1. En vanlig vecka reser jag till arbetet på ________ skola/fritids på 

följande sätt: 

 Måndag Tisdag Onsdag Torsdag  Fredag Helgdag 

Med bil             

Med kollektivtrafik             

Med cykel              

Till fots             

Annat sätt (beskriv gärna)             

 

2. Jag har _____ km till ______skola/fritids. 

 

3. Jag lämnar/hämtar barn på ______ skola/fritids:  

 

4. Jag lämnar/hämtar på andra ställen än vid _____ skola/fritids: 

 

JA varje dag JA vissa dagar NEJ 

   

 

 

5. Min uppfattning om olika färdmedel: 

(vid resa till arbete/studier/annan sysselsättning samt vid hämtning och 
lämning av barn vid skola/fritids) 
 

 Att gå Att cykla Att åka 

buss 

Att åka tåg Att åka 

bil 

Annat 

färdsätt 

(specificera 

gärna) 

Positivt 

 

      

JA varje dag JA vissa dagar NEJ 
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Negativt 

 

      

Varken 

positivt eller 

negativt 

      

 

Om positivt, 

varför? 

(Beskriv för 

respektive 

färdsätt) 

 

      

 

Om negativt, 

varför? 

(Beskriv för 

respektive 

färdsätt) 

 

      

 

6. Min familjs/mina nära vänners uppfattning om olika färdmedel: 

 (vid resa till arbete/studier/annan sysselsättning samt vid hämtning och 

lämning av barn vid skola/fritids) 

 Att gå Att cykla Att åka 

buss 

Att åka 

tåg 

Att åka 

bil 

Annat 

färdsätt 

som jag 

använder 

(specificer

a gärna) 

Positivt             

Negativt             

Varken eller             

Vet ej       

       

Om positivt, 

varför? 

(Beskriv för 

respektive 

färdsätt) 

            

Om negativt, 

varför? 
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7. För mig är det viktigt vad min familj/mina vänner tycker om olika sätt 

att resa till arbete/studier/annan sysselsätting och skola/fritids: 

JA JA till viss del NEJ 

   

 

8. Jag har funderat på att resa på annat sätt till arbetet  

 

JA JA till viss del NEJ 

   

 

a. Om JA, av vilken anledning? 

  Beskriv gärna! 

Ekonomiska skäl   

Miljömässiga skäl   

Tidsmässiga skäl   

För att få motion   

Trafiksäkerhetsskäl   

Andra skäl (beskriv vilka 

skäl) 

  

 

b. Om JA, på vilket sätt funderar du på att börja resa? (Funderar 

du på att kombinera flera färdsätt? Kryssa då i flera alternativ) 

  

(Beskriv för 

respektive 

färdsätt) 

Börja gå Börja cykla Börja åka med 

kollektivtrafiken 

Börja åka bil Annat färdsätt 

(beskriv gärna) 
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9. Upplever du att det finns något som hindrar dig från att resa på 

följande sätt? Ange gärna vad som hindrar dig i så fall. 

 

Att gå Att cykla Att åka bil Att åka med kollektivtrafiken 

    

 

 

10.  Jag är intresserad av att få veta mer om hur skolresor påverkar: 

  

Miljö  

 

Fysisk aktivitet i vardagen  

 

Tillgänglighet  

 

Trafiksäkerhet  

 

Annat 

 

 

 

Annat som jag skulle vilja veta om resor och transporter: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Har du synpunkter på enkäten eller på tankarna med projektet? 

Lämna gärna synpunkter här: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Stort TACK för din medverkan! 

 

Så snart resultatet av undersökningen har analyserats och sammanställts 

kommer alla som arbetar vid ________ skola/fritidshem att få information om 

hur det ser ut och hur vi kommer att arbeta vidare utifrån resultatet. 
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Trafikverket, Borlänge. Besöksadress: Röda vägen 1. 

Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243- 750 90 

 

www.trafikverket.se 


