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Sammanfattning 
Resevaneundersökningen (RVU:n) är en del av projektet Säker skolväg som drivs i samarbete 
med Vägverket och Dals Eds kommun. 
 
Syftet med RVU:n var att kartlägga och undersöka hur elevernas skolväg på Snörrumskolan 
åk F-2 och Hagaskolan åk 3-6 ser ut och vilket färdsätt de använder sig utav för att ta sig till 
och från skolan samt för att se om det finns platser som behöver åtgärdas för att höja 
trafiksäkerheten kring skolvägen.  
 
Det finns ett stort intresse för barns skolväg och trafiksäkerheten kring denna. Detta avspeglas 
i undersökningens höga svarsfrekvens ( 78 % ). Frågan engagerar många föräldrar och det har 
kommit in mycket förslag och synpunkter.   
 
Förslag till åtgärder för att minska onödig biltrafik och öka andelen barn som går eller cyklar 
till skolan inkluderar fysiska åtgärder, förbättrad belysning, hastighetssänkningar, skyddande 
busshållsplatser i kombination med informationsinsatser riktade till elever, föräldrar, personal 
och allmänhet.   
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Bakgrund 
Dals Eds kommun deltar i projektet KUSTOM, kommunsamverkan trafiksäkerhet och miljö 
tillsammans med övriga Dalslandskommuner och Vägverket. Projektet syftar till att man 
arbetar fördjupat med trafiksäkerhets- och miljötänkande. Dals Eds kommun har valt att 
prioritera området barns skolväg.  
 
Många undersökningar i Sverige visar att barn känner sig otrygga i trafiken och att många 
skolvägar är långt ifrån trafiksäkra. Detta har bidragit till att allt fler barn skjutsas till 
skolan/hållplatsen istället för att gå och cykla. Detta får flera negativa konsekvenser. För 
barnen som i ökande utsträckning blir inaktiva, överviktiga samtidigt som deras rörelsefrihet 
och handlingskraft begränsas. För miljön, med buller och avgaser och klimatförändringar som 
följd.   
 
För att ta reda på hur barnens skolväg upplevs och hur de reser till skolan, genomfördes en 
resevaneundersökning (RVU) på Snörrumskolan och Hagaskolan i Dals Eds kommun under 
v.40, 2009. Denna riktade sig till föräldrar och barn i åk F-6. Vecka 39 genomfördes även 
trafikflödesmätningar utanför skolan. 
 
 

Syfte 
Syftet med RVU:n var att kartlägga hur barnens skolvägar ser ut samt titta på hur barnen tar 
sig till och från skola/fritids. Detta för att få en bild över problemområden och utifrån dessa 
arbeta fram insatser och förbättringsåtgärder.  
 
 

Metod och urval 
Skolans ansvarade för att lämna ut och samla in enkäterna till eleverna. Totalt delades 295 
enkäter ut. Föräldrar och barn fick under vecka 40, 2009 fylla i barnens färdsätt till och från 
skola/fritids dag för dag.  
Två stycken trafikflödesmätningar genomfördes under v.39, detta med hjälp av en datorstyrd 
trafikränare detta för att få reda på trafikflödet vid skolornas start och slut.  
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Resultat 
 

Svarsfrekvens 
Svarsfrekvensen totalt för Hagaskolan och Snörrumskolan var 78 % (230 av 295 stycken).  

Svarsfrekvens RVU v.40 2009

78%
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88%

Båda skolorna Snörrumskolan Hagaskolan
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Tabell 1: Svarsfrekvens RVU 2009 Dals Eds kommun Årskurs F-6 
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Avstånd mellan hemmet och skola/fritids 
(De som åker skolskjuts har angett avstånd mellan hem och hållplats) 
 
Det tar cirka 20 minuter för ett barn att gå två kilometer, inom detta avstånd upplever 80 % av 
eleverna att de bor. Av de svarande har 18 % angett att de har mer än 3 kilometer till 
skola/hållplats dessa är till största delen elever i årskurserna 5 och 6.  
 
Generellt kan man säga att avstånd upplevs något längre än vad det är i verkligheten vilket 
innebär att det faktiska avståndet mellan hem och skola/hållplats är något kortare.  
 

Avstånd mellan hem och skola/fritids 
(Barn som åker skolskjuts har angett avstånd mellan hem och hållplats)
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Tabell 2: Fråga "Ungefär hur långt har ditt barn till skola /fritids?" 
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Trafiksäkerheten kring barnens skolvägar 
(Med skolväg menas även väg mellan hem och hållplats) 
 
Snörrumskolan 
Området kring hemmet: De flesta föräldrar till barn som går på Snörrumskolan upplever 
trafiksäkerheten omkring hemmet som helt säker eller ganska säker ( 78 %).  
Området kring skolan: Det är området som upplevs som trafiksäkrast där 95 % av de 
svarande upplever trafiksäkerheten som helt säker eller ganska säker. Endast 1 % har angett 
att de upplever området som ganska farligt eller mycket farligt. 
Området längs skolvägen: Skolvägen upplevs av de flesta som förhållandevis helt säker 
eller ganska säker (79 %). 
Området kring hållplatsen: är det område som upplevs som minst trafiksäkert eftersom vi 
här finner den lägsta siffran (52 %) bland områdena som upplevs som helt säkra eller ganska 
säkra. Svarsfrekvensen för området är låg. Detta på grund av att frågeställningen har varit 
oklar. Med hållplats menade vi både skolans hållplats/avlämningsplats och 
skolskjutselevernas hållplatser. 
 

Upplevd trafiksäkerhet kring barnens skolväg 
Snörrumskolan

(Med skolväg menar vi även väg mellan hem och hållplats)
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Tabell 3 Fråga "Hur tycker du att trafiksäkerheten är längs ditt barns skolväg?" 
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Hagaskolan 
Området kring hemmet: De flesta föräldrar till barn som går på Hagaskolan upplever 
trafiksäkerheten för sina barn omkring hemmet som helt säker eller ganska säker ( 85 %).  
Området kring skolan: Det är området som upplevs som trafiksäkrast där 85 % av de 
svarande upplever trafiksäkerheten som helt säker eller ganska säker. Endast 12 % har angett 
att de upplever området som ganska farligt eller mycket farligt. 
Området längs skolvägen: Skolvägen upplevs som mindre trafiksäkert än områdena kring 
hem och skola och här hittar vi den näst lägsta siffran för det område som man upplever som 
helt säker eller ganska säkert (68 %).   
Området kring hållplatsen: är det område som upplevs som minst trafiksäkert då vi här 
finner den lägsta siffran (47 %) bland områdena som upplevs som helt säkra eller ganska 
säkra. Svarsfrekvensen för området är låg. Detta på grund av att frågeställningen har varit 
oklar. Med hållplats menade vi både skolans hållplats/avlämningsplats och 
skolskjutselevernas hållplatser. 
 

Upplevd trafiksäkerhet kring barnens skolväg Hagaskolan
(Med skolväg menas även väg mellan hem och hållplats)

31%

54%

10%

3%
1%

13%

72%

11%

1%

4%

14%

54%

19%

7% 6%

9%

38%

11% 12%

30%

Helt säker Ganska säker Ganska farlig Mycket farlig Ej ifyllda

Området kring hemmet

Området kring skolan

Skolvägen

Området kring hållplats

 
Tabell 4 Fråga " Hur tycker du att trafiksäkerheten är längs ditt barns skolväg?" 
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Färdsätt till och från skola/fritids 
 
Snörrumskolan 
Färdsättet till och från skolan skiljer sig inte mycket. Noterbart är att antalet barn som blir 
skjutsade med bil till (47 %) och från (51 %) skolan är relativt högt om man jämför med andra 
kommuner/skolor där vi har genomfört undersökningen.  

Val av färdsätt till och från Snörrumskolan
(Med skolväg menar vi även väg melan hem och hållplats)

38%

5%

47%

2%
4% 4%

36%
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1%

4% 4%

Gång Cykel Bil Samåkning Var ej i skolan Oifylld

Till Skolan

Från skolan

Tabell 5 
Sammanställning av två frågor "Hur tog sig ditt barn TILL skola/fritids och hur tog sig ditt barn FRÅN 
skolan/fritids under v. 40”? 
 
HagaskolanFärdsättet till och från skolan skiljer sig inte mycket. Jämför vi med barnen i 
Snörrumskolan så är det färre barn som blir skjutsade med bil till och från Hagaskolan. 

Val av färdsätt till och från Hagaskolan

28%

25%

32%

2%

4%

8%

36%

25%
24%

1%
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Till skolan
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Tabell 6 Sammanställning av två frågor "Hur tog sig ditt barn TILL skola/fritids och hur tog sig ditt barn 
FRÅN skolan/fritids under v. 40”? 
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Åtgärder för att höja trafiksäkerheten 
Nedanstående tabell redovisar antalet önskemål som har inkommit under varje kategori, det är 
alltså ingen procentsiffra som anges. 
Alternativet som flest har kryssat i är att de inte upplever några brister (85 st). Prioritering av 
utbyggnad av gång- och cykelbanor valde 62 stycken. På Hagaskolan är det fler som önskar 
hastighetsdämpande åtgärder kring skolan än på Snörrumskolan. Hagaskolan hade ju också ett 
högre antal (12 %) som upplevde området kring skolan som ganska farlig eller mycket farlig 
om man jämför med Snörrumskolan där samma siffra var 1 %. 

Åtgärder som som bör prioriteras för att förbättra 
skolvägen till Snörrum- & Hagaskolan

(Flersvarsalternativ)

35

13

8

23

34

17

28

15

22

23

51

28

Utbyggnad av
gång/cykelbanor

Bättre belysning längs
skolväg

Hastighetsdämpande
åtgärder vid skolan

Skyddande hållplatser

Upplever inga brister

Annat förslag

Snörrumskolan Hagaskolan  
Tabell 7 Fråga "Vad anser du bör förändras för att vägen till skolan skall bli säkrare?"  
 

Så här upplever barnen skolvägen 
En fråga i RVU:n var ställd direkt till barnen som de själva skulle svara på. Frågan löd 
följande; Upplever du din skolväg som säker eller osäker?  

Så här upplever barnen (F-6) sin skolväg i Dals Ed
(Denna fråga skulle barnen själva svara på)
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Trafikflödesmätningar 
 
Snörrumskolan 
Trafikflödesmätning med trafikdator genomfördes utanför Snörrumskolan under perioden 18 
september till den 25 september 2009, veckan innan RVU:n genomfördes. 
Hastighetsbegränsningen på platsen för mätpunkten är 30 km/h. Vi kan se tydliga toppar för 
antalet bilar som passerar vid skolans start och slut.    

 
* Förklaringar till förkortningar 
Va = Genomsnittshastigheten 
V85 = 85% av fordonen kör max denna hastighet eller lägre 
Vmax = Max hastighet 
 

    

 

 
 



 12 

Hagaskolan 
Trafikflödesmätning med trafikdator genomfördes utanför Hagaskolan under perioden 18 
september till den 25 september 2009, veckan innan RVU:n genomfördes.  
Hastighetsbegränsningen på platsen för mätpunkten är 30 km/h där 85 % av de passerande 
fordonen kör 32 km/h eller lägre. På Hagaskolan ser man att toppen när flest bilar passerar är 
när skolan börjar. 
 Statistik 

 
* Förklaringar till förkortningar 
Va = Genomsnittshastigheten 
V85 = 85% av fordonen kör max denna hastighet eller lägre 
Vmax = Max hastighet 
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Synpunkter, förslag och kommentarer från föräldrar 
Föräldrarna har varit mycket engagerade i att lämna in förslag, synpunkter och kommentarer. 
Detta visar att barnens trafiksituation till, från och runt skolan är en fråga som engagerar.  

 

Snörrumskolan – Andra Förslag 
 
”Upphämtning av barn på Toppenområdet”.  
 
”Vi bor nere vid mejeriet och vägen utanför är en 70 väg, vore bra om det blev 50 där i 
stället”. 
 
”Tycker att hållplatsen vid radhusen – kronoparksvägen är olämplig som hållplats. Farligt att 
stå bland parkerade bilar. Dålig sikt för bilar som passerar. Säkrare hållplats då de släpps av 
efter skolan – BRA!” 
 
”Mer hastighetsdämpande åtgärder på Topperudsvägen” 
 
”Insmalning av Nössemarksvägen, strax före korsningen in till Topperudsvägen, från Norr. 
(som på vägen vid vandrarhemmet, ut mot idrottsplatsen”. 
 
”Sätt ut farthinder före tunneln. Det är nu 20 km nu men bilarna kör fort ändå” 
 
”Cykel och gångväg, bredare trottoarer längs Ängsvägen”. 
 
”Hastighetsdämpande åtgärder allmänt. Främst 30-vägar men också t.ex Södra Moränvägen. 
 
”Jag tycker att det borde sättas upp lite fler skyltar om ”Barn  typ, dämpa farten”. Detta vid 
barnrika områden”. 
 
”Att små och stora barn separeras i bussarna, eller att det finns någon som kollar att de små 
barnen inte blir retade/puttade av de stora barnen”. 
 
”Bättre skyltning längs Ängshögevägen att det är en skolbarnsväg. Bilarna kör för fort!”. 
 

Snörrum – Trafikfaror 
 
”Just nu råkar skolbussen vända (4 dagar av 5) i och med att vårt barn går av. Men om det är 
barn med i bussen som bor längre bort fortsätter den och då släpps barnet av på ”fel” sida 
vägen. Vi skulle gärna ordna så bussen kunde stanna på vår sida vägen och då behöver barnet 
inte korsa vägen. På morgonen funkar det toppen bra. Då går barnet på nästan i trädgården”. 
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”När han går till skolan måste han korsa en starkt trafikerad 90 väg.  Bra om det gick att ordna 
så att bussen körde över och tog upp barnen på samma sida där dom går av, där finns också en 
busskur”. 
 
”Att skolbussen kör fram till huset så barnet ej behöver stå vid och korsa landsvägen”. 
 
”Hela sträckan mellan stationshuset och missionskyrkan (Norra Moränvägen). Mycket dålig 
sikt. Mycket dålig sikt. Mycket dålig väg, snudd på livsfarlig. Glad för att mina barn inte går, 
cyklar denna sträckan”. 
 
”Sänk hastigheten utanför Sykes 07.00-16.30”.  
 
”Den gamla järnvägsövergången vid Timmertjärnsvägen är mycket osäkert då den finns kvar, 
men enligt Banverket är den borta. Dvs ingen ljud eller ljussignal, den är obevakad, men det 
är ändå en gångväg” 
 
”Det fungerar bra om busschauffören ställer sig så att barnen kan gå över vägen utan att det 
kan köra förbi bilar. På morgonen får vi korsa vägen och det finns ingen plats att stå på andra 
sidan, så övergången blir när bussen har stannat”. På hemvägen är avstigningen på rätt sida”.  
 
”Tunneln före backen ner till båthamnen. Tunneln som tåget går över. (Viadukten). Mycket 
barrn passerar genom tunneln på vardagar. Speciellt kl.8.00, 13.00, 15.00 när barnen från 
Hagaskolan slutar. Sätt ut farthinder före tunneln!! 
Vill inte att mitt barn åker buss för han måste gå igenom tunneln. Bilarna kör för fort och det 
går inte att mötas”. 
 
”Kan vara vilseledande för barn då övergångsställe 1 endast leder till trottoar upp för 
Grenebacken. Går man över här och skall  mot Ängsvägen finns ingen övergång över till 
trottoar på Ängsvägen”.  
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” Skolvägen till Snörrum OK. Men när de skall upp till Hagaskolan blir det en farlig övergång 
där cykelbanan korsar vägen (byter sida) vid fotbollsplanen vidcampingen. Denna bör göras 
säkrare på ngt sätt”. 
 
”En fundering” Våra barn måste åka hemifrån 55 min före skolan börjar, med bil tar det cirka 
10 min. Orsaken till detta är att bussen snurrar inne i samhället på flera olika villaområden. Är 
detta verkligen nödvändigt”. ( 2 stycken) 
 
”Bättre skyltning längs Ängshögevägen att det är en skolbarnsväg. Bilarna kör för fort”! 
 
”Ja absolut! Hastigheten på Toppperudsvägen är hög och denna väg måste passeras. 
Det finns ingen riktig hållplats där barnet går på bussen på morgonen (Kronoparken) och det 
känns osäkert. 
Det finns heller ingen hållplats där barnet går av efter skolan 
(kronoparksvägen/topperudsvägen)”. 
 
”Hög hastighet utanför mitt hus(50 sträcka). Bör tas bort och sänkas till 30! 
 
”Måste kryssa väg 164 som är en trafikerad 90 km väg, för att komma till busshållsplatsen på 
morgonen. Ingen belysning. Detta upplevs som mycket farligt”. 
 
”Gatan förbi Järnvägsstationen är mycket smal och bilar kör fort. Den behöver absolut 
breddas och cykelbanor och trottoar är ett måste”. 
 
”Sänk hastigheten längs Ängshögevägen. Bilarna kör för fort och det är många barn längs 
vägen”. 
 
”Längst upp i backen bakom Snörrum (på Ängshögevägen) är det en gräsplan som används 
som av- och påstigningsplats av bilburna barn. Alla dessa bilar och konstiga parkeringar utgör 
en stor risk där cyklande barn väldigt lätt kan backas på. Måste åtgärdas!!”.  
 
”Det finns en sträcka på cirka 500 meter där ingen gångbana finns. Vägen är inte hårt 
trafikerad, men den är ändå lite obehaglig. Där finns även en sväng där man som man bilist 
inte ser eventuella fotgängare. En spegel kanske kunde underlätta”. 
 
”En del villor har trädgårdar med diverse buskar, häckar och träd vars ”ogräs” sticker långt ut 
i vägen. Barnen får cykla/gå ut i vägen för att undvika detta. Ansa trädgårdarna! 
 
”Det finns två stycken små gång- och cykelvägar där mopeder och bilar ändå kör”.   
 
”Sänk hastighet längs Ängshögevägen. Bilarna kör för fort och det är många barn på och 
längs vägen” 
 
”Längst upp i backen bakom Snörrum (på Ängshögevägen) är det en gräsplan som använda 
som av/påstignings plats av bilburna barn. Alla dessa bilar och konstiga parkeringar utgör en 
stor risk för cyklande barn. Väldigt lätt att backa på . Måste åtgärdas!!!!” 
 
”Gatan vägen förbi Järnvägsstationen är mycket smal & bilar kör fort. Den behöver absolut 
breddas & cykelbanor & trottoar är ett måste”. 
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”Måste kryssa väg 164 som är en trafikerad 90 km väg för att komma till busshållsplatsen på 
morgonen. Ingen belysning. Detta upplevs som mycket farligt”.  
 
”Att häcken på Strömstadvägen vi övergångsstället klipps ned” 
 

Hagaskolan – Andra Förslag 
”Färre föräldrar som skjutsar barn till skolan” 
 
”Obligatoriskt med reflexväst” 
 
”Bör busschauffören prata i mobil när skolbarn skjutsas??”  
 
”Önskemål om farthinder vid Tittutgärdets farthinder ” 
 
” Vägräcken runt cykelbanor – framförallt förbi campingen och bort till kyrkan. Att få dit 
vägräcken mellan cykelbana och väg där bilarna inte allt för sällan kör alldeles för fort känns 
MYCKET angeläget (bortåt 100 & över det är tyvärr väldigt vanligt). Hittills har inga 
cyklister eller fotgängare varit inblandade vid de tillfällen när bilar har kört av vägen och över 
cykelbanan, men det känns som en tidsfråga innan det sker ” 
 
” Gång- och cykeltunnlar under Storgatan på strategiska ställen” 
 
”Omläggning av biltrafik utanför skolan” 
 
”Hastighetsdämpande åtgärder för SYKES-arbetare på väg till sin arbetsplats!!” 
 
”Vakter med gula västar på avstigningsplatserna på skolan” 
 
”Belysning till hållplatsen vid viadukten, det är mörkt där” 
 
” Förändra avlämning och hämtning av eleverna på G:a Edsvägen” 
 
”Vid busshållsplatsen skall ingen övrig trafik få vara tillåten, se förslag nedan” 

 
 
 
”Insmalning av Nössemarksvägen, strax före korsningen in till Topperudsvägen, från Norr. 
Som på vägen vid vandrarhemmet ut mot idrottsplatsen.  
Varför inte bygga gång/cykelbana längs vägen mellan Stora Lee och järnvägen? Då skulle 
barnen slippa cykla genom staden med så många korsningar. Övergångsstället över 
Nössemarksvägen nere vid hotellet är alltför långt och man måste hålla ordning på bilar från 3 
håll. Vägen är väldigt trafikerad just på morgonen då väldigt många skall till jobbet på Sykes. 
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En bättre lösning vore ett insmalnat övergångsställe strax ovanför Topperudsvägen något som 
också skulle lugna ner trafiken på väg in. Som granne till Nössemarksvägen noterar vi att det 
är sällan som bilarna kommer i 50.  
Denna lösning med fortsättning av cykelbanan från Nössemarksvägen brevid järnvägen samt 
insmalnat övergångsställe skulle bli en bra skolväg för barn både från Toppen och 
Timmerdalen” SE SKISS NEDAN! 

 
 
 
 

Hagaskolan – Trafikfaror 
 
”Mycket dålig sikt vid viadukten ner mot Lee, Gamla Edsvägen”. 
 
”Mina barn behöver korsa gatan som det körs väldigt fort på, 5 gånger innan dom kommer till 
skolan. Det finns endast trottoar cirka 200 meter. Viadukten under järnvägen är smal och har 
dålig sikt. Bilarna kör dessutom ”alltid” över hastighetsbegränsningen nerför Lee –backen och 
genom viadukten. Vid viadukten är sikten väldigt dålig och dåligt upplyst”. 
 
”Farligt under viadukten vid gamla Real” 
                   
”Vid korsning av vägen kunde det vara hastighetsdämpande åtgärder för det är så många barn 
som cyklar och går till skolan och korsar vägen på en del farliga ställen. Alla bilar stannar ju 
inte vid övergångsställena”. 
 
”Klipp buskar och häckar så bilar kan se när barnen kommer”. 
 
”Att man måste korsa Moränvägen vid campingen. Man skulle eventuellt kunna sänka farten 
för bilister”. 
 
”Trots att vår väg är på 30-väg kör många väldigt för fort. Det är en raksträcka och vi bor mitt 
på. Vore bra om vi också skulle kunna få hastighetsdämpandeåtgärder liksom på Ängsvägen. 
Vi bor på Ängsmovägen”. 
 
”Gör sikten vid järnvägsviadukten bättre”. 
 
”Ett problem är avlämning och hämtning av barn som sker på G:a Edsvägen”. 
 
”Mitt barn måste gå över en 90- väg sikten är urusel. Bilarna kör långt över 90 så hon är 
livrädd”. 
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”Bevittnade i höstas på morgonen en allvarlig incident, som kunde blivit en dödsolycka. Det 
var mörkt och regnade. Dålig sikt vid övergångsstället. Vid Vildmarksporten stannade bilister 
från ena hållet för att släppa fram en pojke på cykel. När han börjar cykla över kommer en 
bilist från andra hållet i hög hastighet. Antagligen blir han bländad av mötande bilars ljus, 
regn och mörker och ser antagligen inte pojken som även hade reflexer på cykelhjulen. Det 
var bara pojkens uppmärksamhet och kraftiga inbromsning som räddade hans liv. Bilen körde 
vidare utan att stanna. Efter det kör jag alltid mitt barn til skolan på morgonen. Gör tunnlar 
under vägen exempelvis vid Vildmarksporten och under Storgatan från badplatsen till kyrkan” 
 
”Skolbacken!!” 
 
”Trafikmoralen framför Hagaskolan. Föräldrar respekterar inte var man skall släppa av barnen 
utan stannar på vägen!” 
 
”Viadukten under järnvägen” 
 
”De höga hastigheterna upp och nedför Leebacken” 
 
”På morgonen ska 90 vägen korsas och mitt barn väntar på bussen i den lilla fickan. Om en bil 
får sladd här är både barn och föräldrar illa ute. Önskar att bussen svängde in vid gamla 
mejeriet och plockade upp barnen där i stället! 

 
 
”Övergången mellan gamla Edsbräckevägen och campingen” 
 
” VIADUKTEN. Vi som har barn på Björkhaget, Aspvägen och de barn som går bakvägen 
vid Edsgatan´tycker att vägen tillskolan är farlig och ännu farligare till träningar i Bollhallen 
på kvällen. När ska vi frå bra gångväg där!? Det har ju redan hänt en olycka då röjdes lite 
buskar vad hjälpte det? Träd växer upp igen! Så detta tycker jag är 1:a prioritering” 
 
”VIADUKTEN som har mycket begränsad sikt” 
 
”Vägen förbi järnvägsstationen är mycket smal ochbilar kör för fort. Den behöver absolut 
breddas & cykelbanor & trottoar är ett måste” 
  



 19 

”Mitt barn cyklar från Timmertjärnsvägen och när han kommer ut till Storgatan och svänger 
vänster till skolan så är det ju inte både gång- och cykelväg utan bara trottoar. Detta känns 
väldigt smalt och det skulle behövas breddas där”. 
 
”Övergångsstället vid Muhlbocks/Kronoparken ligger vid en sväng som delvis är dold pga. 
Trädgård samt att fordonen håller hög fart där” 
 
”Alla bussar borde ha bilbälten” 
 
”Min son upplever övergångsstället vid Nössemarksvägen/Storgatan som farlig. Bilar som 
kommer in från Storgatan och ska svänga in på Nössemarksvägen uppmärksammar oftadt inte 
cyklister som ska över övergångsstället” 
 
”Mitt barn upplever nedan beskrivna övergångsställen som osäkra. Barnet nämner först och 
främst övergången vid ”missionskyrkan” och EA:s butiken. Vid EA:s finns inget 
övergångsställe när man ska över och förbi museet” 

 
 
”Busskur vid hållplats hemma (Strömstadsvägen)! Detta är vid väg 166/164 och bilarna kör 
väldigt fort förbi hållplatsen där mitt barn står! Jag måste hålla koll varje dag för jag är nervös 
att något ska hända. Så bussskur och farthinder hade varit bra!”  
 
”Skulle vilja ha en bushållsplats vid hemmet. Lastbilar och annan fara på 70-sträckan. 

 
”Markera övergångsstället Alegatan – Storgatan tydligare. (Ej övergångsstället vid   
Edsgärdet utan vid kyrkogården) 
 
”Hastighetsdämpande åtgärder på raksträckan på Södra Moränvägen. Ingen håller 
hastighetsbegränsningen som är 50 km/h. 
 
”Övergången vid Muhlbocks är lurig. Bilarna kommer väldigt fort där. Vägbulor/hinder hade 
varit att föredra” 
 
”Bättre organisation vid skoldagens början och slut, det är bussar, bilar, cyklar och gående 
överallt. Det finns inga klara riktlinjer för var barnen skall ta vägen” 
 
”Att man har hastighetskontrollanter vid skolans början och när barnen slutar skolan för 
bilarna kör för fort utanför skolan”  
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Förslag till åtgärder 

Fysiska åtgärder 
RVU:n visar på att det finns några återkommande platser i diskussionen om trafikfarliga 
ställen längs barnens skolväg. Hastighetssänkningar och fysiska åtgärder samt säkrare 
övergångsställen vid vissa områden med farlig trafik skulle kunna öka trafiksäkerheten för 
barnen. Nedan ges några exempel på sådana ställen. 
 
Viadukten 
Hastighetsdämpande åtgärder samt även åtgärder för bättre sikt och  
 
Övergångsställen 
Insmalning/åtgärder av övergångsställe Nössemarksvägen/Storgatan 
 
Trafiksituationen runt Hagaskolan 
Tydligare riktlinjer och information 
 
Hastighetssäkningar 
Bl.a Nössemarksvägen utanför Sykes ,Topperudsvägen och Ängshögevägen 

 

Beteendepåverkande åtgärder 
Det är viktigt att arbeta med beteendepåverkande åtgärder för att minska bilskjutsandet till 
och från skolorna. Skolledningen kan lägga in hållbart resande till/från skolan som ett mål för 
att förbättra hälsan hos eleverna. Det är viktigt att skolan går ut med tydliga signaler vid 
föräldrarmöten, skolråd, via veckobrev om hur man önskar att trafiksituationen skall se ut runt 
skolan samt att man aktivt deltar i exempelvis cykla och gå kampanjer. 
Det är också viktigt att trafiksäkerhets- och trafikmiljöfrågor integreras i den ordinarie 
undervisningen. Aktiviteter som engagerar elever i trafiksituationen höjer kunskapsnivån och 
påverkar indirekt föräldrar då elever för budskapet vidare. 
 

Tillämpning av resultaten och tillgänglighet 
Informationsinsatser där resultaten av RVU:n presenteras för skolledning, kommunala 
nämnder, förvaltningar kommer att genomföras. 
Denna rapport finns att ladda ner på www.dalsed@.se  


