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Resultatet av trafikenkät
Hässelby Villastads skola

Trafikenkät ht 2012
Trafikenkäten fylldes i av elever och föräldrar
535 enkäter sammanställdes av 843 elever, 64%
Svaren är från alla åldrar men flest från åk 6 och 2.
Flest elever går till skolan men även elever i åk 8 blir skjutsade
Enkäterna(535 st) visar att ca100 bilar är kring skolan vid
lämning, uppskattningsvis kan det röra sig om totalt ca 200 bilar
inom 30 min på morgonen.
• En del går eller åker bil olika för olika dagar, väder och årstid
•
•
•
•
•
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Hur kommer eleverna till skolan?
Fördelningen är totalt
– 47% går
– 19% cyklar
– 35% åker bil
– 11% buss/t-bana
Ett fåtal tar sig till skolan på annat sätt.
En del har svarat att man både går och/eller åker bil.

6-års 37% går, 14% cyklar, 72% åker bil
åk 4 72% går, 21% cyklar, 25% åker bil, 6% buss/t-bana
åk 8 35% går, 46% cyklar, 8% åker bil, 41% buss/t-bana
Flera elever i äldre åldrarna åker kollektivt
6års och åk1 är intresserade av att gå i vandrande skolbuss till skolan.
Intresse finns i övriga klasser också men de flesta vill inte eller svarar
kanske.
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Hur långt bort bor eleverna som går på
Hässelby villastads skola?
21 % av eleverna bor mindre än 500 m från skolan
28 % bor mellan 500 m – 1 km från skolan
25 % bor mellan 1,1 km – 2 km från skolan
7 % bor mellan 2,1 km – 3 km från skolan
7 % bor längre bort än 3 km från skolan
74 % av eleverna bor inom 2 km från skolan
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Roligt/bra?

Dåligt/farligt?

Roligt/bra på skolvägen är:
Dåligt/farligt på skolvägen är:
De flesta svarar att det inte finns
Många svarar att det är mycket bilar,
något roligt eller bra på skolvägen
lastbilar(pga byggarbetsplats) och
Några svarar lekparker, kastanjeträd,
grävmaskiner, höga hastigheter, trottoarer
”Åkermyntan”, bollplanen, att gå
saknas. I princip alla korsningar runt
tillsammans med kompisar, m.m.
omkring skolan är farliga, men de vägar
som nämns mest är Riddersviksvägen,
Vidholmsbackarna, Sandviksvägen och
Blåklockevägen. Fordon som kör och
parkerar på trottoarerna samt fordon som
vänder på Riddersviksvägen, dålig sikt på
grund av häckar och parkerade bilar,
osäkra övergångsställen m.m.
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HUR ska det bli bättre och säkrare kring
Hässelbyskolan?
Vanliga svar:
• Gör säkrare övergångsställen
• Få flera att gå och cykla till skolan
• Få ner hastigheterna på fordonen
kring skolan
• Visar mer hänsyn i trafiken
• Fixa avlämningsplatser en bit ifrån
skolan
• Mer poliskontroller
• Farthinder
• Stoppförbud kring skolan
• Bättre trottoarer
• Bättre cykelbanor

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Återinför skolpoliser
Vuxna skolpoliser istället
Skotta bort snön från trottoaren
Ha trafikljus vid övergångsställena
Enkelrikta utanför
skolan(Riddersviksvägen)
Flera p-platser för föräldrar
Färre bilar om fler går till skolan
Lämna bilen hemma
Ha olika starttider
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Anledningar till att man skjutsar sina barn
till Hässelby villastads skola är:
o Åker bil till jobbet och passerar
skolan
o För långt att gå
o Tidsstress
o Logistik
o Dåligt väder
o Vinter
o Lathet
o ”Föräldrakontrollerad”
avlämning

o
o
o
o
o
o
o
o

Avståndet till skolan
Smala trottoarer
Kvalitetstid med föräldrar
Mycket trafik
Lämnar flera barn på flera ställen
Bor på två adresser
Bekvämlighet
Vana
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Bilar
§

Går/Cyklar

Förklaringar till kartan
Röda linjer och cirklar är dåliga/farliga/otrygga platser
Gröna linjer och cirklar är bra/trygga/roliga platser
Blåa linjer är skolvägar
Gula markeringar är önskemål om avlämningsplatser/parkeringsplatser
för föräldrar.
OBS! avlämningsplatser/parkeringsplatser nära skolan är inte aktuellt.
 Rosa markeringar är önskemål om cykelparkering
 Ju större cirkel eller bredare linje desto fler har markerat platsen
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Sammanfattning
Det finns engagemang och intresse för trafiksituationen kring skolan, 64% av elever/föräldrar har lämnat in enkäten, vilket är ett bra
resultat.
Eftersom 74% av eleverna bor inom 2 km finns stor potential för att få flera att gå och cykla till skolan vilket leder till säkrare och
tryggare trafikmiljö. Det är många av de yngre eleverna som skulle vilja gå tillsammans med sina kompisar till skolan tex, i en
vandrande skolbuss.
Trafikkontorets arbete fokuserar på och prioriterar de som går eller cyklar till skolan. I kartan har en del föräldrar markerat att de
vill ha avlämningsplatser nära skolan. Trafikkontoret kommer att planera för de som går eller cyklar till skolan ibland på biltrafikens
bekostnad, det kommer alltså planeras för avlämningsplatser en bit ifrån skolan för att hålla biltrafiken från skolan.
Resultatet av enkäten och framförallt kartan kommer direkt att plockas in i planeringen av de fysiska åtgärderna som pågår nu.
Kartan visar tydligt att Riddersviksvägen inklusive korsningar är mycket prioriterad för fysiska åtgärder.
Att få ner antalet bilar kring skolan är viktigt och de fysiska åtgärderna längst Riddersviksvägen ska göra det säkrare och tryggare för
de som går eller cyklar till skolan.
De fysiska åtgärderna ska även få ner hastigheterna på fordonen utmed gatorna kring skolan. Flera och trygga cykelparkeringar finns
det behov av, speciellt om det blir flera som cyklar till skolan. Cykelparkeringarna ska finnas runt omkring skolan eftersom analysen
visar att eleverna kommer från alla håll.
Anledningarna till att föräldrar skjutsar sina barn till Hässelby villastads skola är inte främst trafiksäkerheten/tryggheten, utan
tidsstress, att man ändå åker förbi. En bit ifrån skolan finns en plats som ska föreslås som avlämningsplats.
Det är viktigt att börja informera och motivera ”nya” föräldrar på skolan att gå eller cykla med sina barn för att skapa en säker och
trygg trafikmiljö kring skolan.
De beteendepåverkande åtgärderna är mycket viktiga för att göra både elever, föräldrar och skolpersonal medvetna om att vi
tillsammans kan skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö.
Viktigt att genomföra ”bilfri vecka” under höst och vår.
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