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Inledning 
 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Teknik- och fastighetsförvaltningen har på uppdrag av 
arbetsgruppen inom EU-projektet Smiles tillsammans låtit göra en övergripande studie av hur 
trafikmiljön kring deltagande skolor i projektet ser ut. Uppdraget har bestått i två huvudsakliga 
uppgifter. En av huvuduppgifterna har varit att studera på vilket sätt elever tar sig till skolan, 
huruvida de går eller cyklar eller blir skjutsade med bil av vuxen alternativt någon form av 
skolskjuts.  Den andra huvuduppgiften har bestått i att studera hur trafiksituationen ser ut kring 
skolorna i samband med elevers färd till och från skolan. Detta har gjorts genom 
platsobservationer vid respektive skola som ingår i projektet. Studie har gjorts av elevers färd 
till skolan. Val av tidpunkt motiveras med att trafiken i anslutning till skolor normalt är som 
mest intensiv under morgonen . Genom platsobservationen har det varit möjligt att dels få en 
överblick över hur trafiksituationen ser ut under den tidpunkt som normalt är som mest 
trafikintensiv, dels studera hur stor andel av samtliga elever som kommer till skolan med cykel 
eller till fots. Den analys som gjorts är således inget försök till att få en helhetsbild av 
trafiksituationen kring skolor under stora delar av dagen. Bland de företeelser som kunnat 
observeras på plats kan följande nämnas: 
 

� Skjutsande föräldrar (omfattning, var sker av- och påstigning) 

� Personalparkering (var, hur, omfattning) 

� GC-entréer till skolan (vilken väg använder eleverna för att ta sig in på skolområdet) 

� Skolskjuts av/påstigning (var, uppstår situationer som påverkar trafiksäkerheten) 

� Övriga trafikrelaterade problem (upplevda av personal eller elever) 

Samtliga platsobservationer har genomförts under vårterminen 2010, från april till maj. Utöver 
platsobservationer har även kartstudie gjorts där ett försök till allmän beskrivning av 
trafiksituationen gjorts av respektive skola.  Här har skolans lokalisering med hänsyn till 
omgivande gatunät med trafikmängder.  

 

Avgränsning 

Som exempel på sådana moment som saknas för att få en heltäckande analys av trafiksituationer 
kring skolorna kan nämnas 
 

• Varutransporter (var, hur ofta) 

� Trafikmätningar på relevanta platser  

� Detaljstudie av barns rörelsemönster och trafikbeteende 

För att få en total överblick över elevers skolvägar skulle även en närmare studie behöva göras 
över hela färdvägen från bostad till skola., En sådan analys har inte varit möjligt inom ramen för 
detta arbete och det har heller inte varit det primära syftet med den studie som gjorts. Istället är 
det skolornas omedelbara närområde som observerats 

 

I den analys som gjorts har heller inte Gruvlyckeskolan tagits med, även om skolan i sig ingår i 
projektet Smiles. Motivet till detta är att skolan angränsar till internationella engelska skolan där 
det inte är alldeles enkelt att särskilja elever mellan de olika skolorna. Merparten av den biltrafik 
som förekommer kan härledas till engelska skolans elever.  
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Analyser av skolor 
 

Edsvallaskolan 

 

Allmän beskrivning 

Edsvallaskolan ligger i norra delen av Edsvalla i anslutning till väg 701 (Trossnäsvägen). I 
princip alla elever måste korsa Trossnäsvägen för att nå skolan. Trossnäsvägen som är en 
länsväg som ansluter till E 45 har en trafikmängd som i anslutning till skolan uppgår till ca 
1 700 fordon räknat per årsmedeldygn (ÅDT). Från centrala Edsvalla finns en gång- och 
cykelväg som passerar över Norsälven och förbi kraftstationen. Merparten av sträckan mellan 
centrala samhället och skolan går i blandtrafik, men där förekomsten av biltrafik är ytterst 
begränsad. Standarden på cykelvägen är i dåligt skick och kan upplevas som otrygg, särskilt vid 
passage över Norsälven och förbi kraftstationen. De elever som bor väster om Edsvallavägen 
måste korsa denna väg för att nå cykelvägen som leder till skolan och området kring Övre 
bruket.  
 

Ortofoto över Edsvallaskolan med närområde där omgivande vägnät illustrerats.  
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Trafiksituation 
Platsobservation i anslutning till Edsvallaskolan genomfördes onsdag den 12 maj 2010 kl 07.30-
08.30. Studien visar att enda sättet att ta sig 
till skolan är söderifrån. Vid entrén till 
skolan finns en stor grusplan som används 
både som personalparkering, för 
lämning/hämtning av barn som blir 
skjutsade med bil samt som vändplan och 
uppställningsplats för skolbussarna. Den 
västra delen av grusplanen är skyltad som 
vändplats och den östra som parkering. 
Enligt ett samtal med en busschaufför så struntar de skjutsande föräldrarna i skyltarna och 
hämtar/lämnar sina barn även på vändplatsen. Det medför att bussen ibland tvingas backa för att 

vända vilket är olyckligt med tanke på 
skolbarnen som rör sig i området. Då 
Edsvallaskolan är en skola med hög andel barn 
nyttjar skolskjuts gjordes även ett besök vid 
skolan även under en eftermiddag, onsdagen 
den 26 maj, för att se om problem uppstod vid 
skolskjutsarna. Vid besökstillfället var det 
dock inga problem för skolbussen att vända 
utan att backa. Bredvid skolan, med entré 
längs en lite grusväg från grusplanen, ligger en 
förskola. I den sammanställning som framgår 
nedan är även personbilstrafiken till förskolan 
inkluderad.  

 
Utifrån den observation som gjordes upplevs trafiksituationen kring skolan som lugn för de barn 
som går eller cyklar. Även om i det närmaste samtliga elever måste korsa Trossnäsvägen finns 
ett ordnat övergångsställe med hastighetsdämpande åtgärder vilket bidrar till att öka säkerheten. 
I anslutning till skolan gäller dessutom en högsta tillåten hastighet av 30 km/h. Därtill är inte 
biltrafiken intensiv i denna punkt.  
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Färdmedelsfördelning 

Totalt är det få barn som går eller cyklar till skolan utan de flesta blir skjutsade i bil eller åker 
skolskjuts. Ett motiv till detta kan vara att skolan ligger drygt en km från centrala delen av 
Edsvalla samhälle och upplevs ligga strax utanför samhället vilket kan bidra till att avståndet 
upplevs som längre än vad det är. De flesta barn som går eller cyklar till skolan gör det på egen 
hand eller i sällskap med kamrater. Omkring en femtedel av de elever som går eller cyklar gör 
det tillsammans med en vuxen.  
 

 

Diagram som visar fördelning över hur elever tar sig till Edsvallaskolan. Fördelningen baseras på 

observerat antal elever vid studie på plats. 
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Fredricelundsskolan 
 

Allmän beskrivning 

Fredricelundsskolan ligger i sydvästra utkanten av stadsdelen Våxnäs. Skolan ligger i nära 
anslutning till Hagalundsvägen som är en större genomfartsgata med cirka 6 500 fordon per 
dygn (ÅDT). Infart till skolan sker genom Tallåsvägen som är en smal återvändsgata som i 
huvudsak endast betjänar skolan och intilliggande förskola. Parkeringsplatser finns utbyggda 
utmed Tallåsvägen och all lämning och hämtning sker från denna gata. Ett antal av 
parkeringsplatserna hyrs av ett lokalt taxibolag, som därigenom kan generera en del trafik i 
närområdet. I anslutning till skolan finns ett omfattande gång- och cykelvägnät där planfria 
korsningar finns under Hagalundsvägen. Utmed Tallåsvägen saknas cykelväg.  
 

Ortofoto över Fredricelundsskolan med närområde där omgivande vägnät illustrerats.  
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Trafiksituation 

Platsobservation i anslutning till Fredricelundsskolan gjordes tisdag den 18 maj 2010 klockan 
7.40 – 8.20. De barn som går och cyklar till 
skolan kan ansluta till skolan från samtliga 
väderstreck genom ett väl utbyggt gång- och 
cykelvägnät. Ända vägen in där det inte 
finns separat cykelväg är via Tallåsvägen. 
Här samsas gående, cyklister och bilar om 
utrymmet. Flera barn cyklar på den 
gångbana som går utmed Tallåsvägen. 
Anslutning till skolan med bil sker 
uteslutande via Hagalundsvägen och in på 
Tallåsvägen. I anslutning till Fredricelundsskolan ligger en förskola vilken i sig alstrar trafik. 

Personbilstrafiken är därför mer omfattande än de 
som blir skjutsade till och från skolan. Ett stort antal 
lärare kommer därtill med bil varje morgon. 
Hastigheten på personbilar är låg på Tallåsvägen och 
siktförhållandena goda. Ett orosmoment som kunde 
konstateras på plats är att fordon som används för att 
skjutsa barn till skolan backas in och parkeras på 
den cykelväg som går utmed Hagalundsvägen. Även 
om detta sker i begränsad omfattning ses det både 
som ett trafiksäkerhetsproblem och 
framkomlighetsproblem för oskyddade trafikanter. 
Fordon som lämnar barn kör vidare mot befintliga 
parkeringsplatser och vänder för att kunna ta sig ut 

från Tallåsvägen. Moment med backande fordon där barn samtidigt rör sig utgör ett 
riskmoment.  
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Färdmedelsfördelning 

Observation på plats visar att en överväldigande majoritet av alla barn går eller cyklar till 
skolan. Flertalet går på egen hand eller tillsammans med annan kamrat. Trots det kan biltrafiken 
stundtals upplevas som intensiv. En delförklaring är att Tallåsens förskola, som ligger i 
anslutning till skolan, i sig genererar biltrafik. Denna andel finns inte redovisad i statistiken. 
Platsobservationen visar även att en stor andel av biltrafiken under rusningstimmen utgörs av 
lärare som har parkeringsplats i anslutning till skolan. Det totala antalet fordon är därför större 
än det som finns redovisat i diagrammet nedan. 
  

Diagram som visar fördelning över hur elever tar sig till Fredricelundsskolan. Fördelningen baseras på 

observerat antal elever vid studie på plats. 
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Kroppkärrsskolan 

 

Allmän beskrivning 

Kroppkärrsskolan ligger i västra utkanten av stadsdelen Norra Kroppkärr. Mellan 
bostadsområdet och skolan går en större gata i form av Inkörsvägen. Genomfartstrafik 
förekommer och trafikmängden uppgår till drygt 2000 fordon per dygn. Högsta tillåten hastighet  
i anslutning till skolan är 30 km/h. För de skolbarn som bor i områdena väster och norr om 
skolan (Lorensberg) finns ett väl utbyggt gång- och cykelvägnät. Goda förutsättningar finns för 
att ta sig till och från skolan till fots eller cykel. För de som bor öster om skolan i området Norra 
Kroppkärr finns inte ett lika väl utbyggt nät och passage över Inkörsvägen kan upplevas som 
otrygg trots förekomst av övergångsställe med mittrefug. För barn som bor på Södra Kroppkärr 
finns två olika viadukter med gång- och cykelvägar under E18 att använda sig av för att ta sig 
till skolan.  
 

Ortofoto över Kroppkärrsskolan med närområde där omgivande vägnät illustrerats.  
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Trafiksituation 

Platsobservation i anslutning till Kroppkärrsskolan gjordes måndag 26 april klockan 07.30-
08.30. Många föräldrar stannar med bilen 
för att släppa av och hämta upp barn utmed 
Inkörsvägen och trafiken kan i rusningstid 
vara besvärlig. Även Storsvängen och 
Yttersvängen (tvärgator till Inkörsvägen) 
används för lämnande och hämtande av 
barn. Här sker en och annan u-sväng vilket 
inte alls är lämpligt med tanke på barnen 
som rör sig i området. I anslutning till 
skolan finns busshållplatser vilka används 
för lämnande och hämtande av barn. Detta 
innebär ett säkerhetsmässigt problem för 
kollektivtrafiken då man måste kryssa 
mellan uppställda bilar och dessutom inte kommer intill hållplatsläget ordentligt. 

 

Färdmedelsfördelning 

En stor del av skolbarnen tar sig till skolan till fots eller med cykel och en relativt låg andel blir 
skjutsade i bil. Kroppkärrsskolan är dock en stor skola med många elever så antalet bilar som 
rör sig i anslutning till skolan blir stort ändå. Dessutom är det fler av personalen som kommer 
med bil än som går och cyklar vilket också bidrar till fler bilar. Personalens resor till och från 
skolan är inte med i statistiken nedan. De allra flesta av barnen som går eller cyklar till skolan 
gör det själv eller tillsammans med kamrater. 
  

Diagram som visar fördelning över hur elever tar sig till Kroppkärrsskolan. Fördelningen baseras på 

observerat antal elever vid studie på plats. 
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Kvarnbergsskolan 

 

Allmän beskrivning 

Kvarnbergsskolan ligger mitt i stadsdelen Kvarnberget. Skolan omges av flerbostadsbus och 
mindre lokalgator som passerar förbi skolan. Skolan huvudentré ligger ut mot Ölmegatan som 
är en lokalgata i området. Någon genomfartstrafik inom stadsdelen förekommer inte i någon 
egentlig mening. Hastigheterna är därtill låga och skyltad hastighet i hela stadsdelen är 30 km/h. 
Upptagningsområdet för skolans elever sträcker sig till angränsande stadsdelarna Marieberg och 
Sommaro. Elever som bor på Marieberg måste korsa Hööksgatan som är en genomfartsgata där 
trafikmängden uppgår till ca 2 700 fordon (ÅDT). För boende i stadsdelen Sommaro måste 
Rosenborgsgatan korsas. Denna gata trafikeras i södra delen av ca 2 000 fordon. Här finns både 
ett mindre upp samt signalreglering för att öka säkerhet och trygghet för oskyddade trafikanter, 
inte minst skolbarn. Trots det förefaller det som att flera föräldrar upplever en otrygghet och 
därför skjutsar sina barn till skolan. Även för boende på Marieberg finns en signalreglerad 
passage för att underlätta barns skolväg.  
 

Ortofoto över Kvarnbergsskolan med närområde där omgivande vägnät illustrerats.  
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Trafiksituation 

Platsobservation i anslutning till Kvarnbergsskolan gjordes fredag 23 april 2010 kl 07.50-08.20. 
Trafiken till skolan är under främst morgonen intensiv då många barn skjutsas till skolan. 
Angöring sker huvudsakligen via Ölmegatan. Någon anordnad på- och avstigningplats finns 
inte. Bilar parkeras istället utmed gatan vilket medför att det under den mest intensiva perioden 
kan vara svårt för förbipasserande fordon att ta sig fram då dubbelparkering sker utmed gatan. 
Merparten av all anslutande trafik sker söderifrån vilket medför att biltrafik i huvudsak 
förekommer i en riktning. Det trånga gatuutrymmet medför att en del föräldrar som skjutsar sina 
barn nyttjar intilliggande gångbana vilket då förhindrar gående som tvingas ut i körbanan. 
Flertalet elever når skolan via entrén på Ölmegatan och måste således ta sig fram mellan 
uppställda fordon. Elever som cyklar till skolan når skolan via Ölmegatan, Älvdalsgatan och 
Gillbergsgatan. Separat cykelbana saknas. Vid observationstillfället konstaterades att en 
skolklass hade en planerad exkursion med cykel, vilket i sig kan ha påverkat andelen som cyklar 
till skolan. Emellertid antas detta ha haft marginell effekt på den totala färdmedelsfördelningen, 
om ens någon.  

 

Färdmedelsval 

En stor andel av skolbarnen går eller cyklar till skolan. De flesta barnen går eller cyklar på egen 
hand eller tillsammans med kamrater.  
 

Diagram som visar fördelning över hur elever tar sig till Kvarnbergsskolan. Fördelningen baseras på 

observerat antal elever vid studie på plats. 
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Orrholmsskolan 

 

Allmän beskrivning 

Orrholmsskolan ligger mitt i stadsdelen Orrholmen och på den östra sidan om Tullhusgatan. 
Skolan omges främst av flerbostadshus. Skolans upptagningsområde är främst från närområdet 
vilket medför att många elever har nära till sin skola. Närmaste större gata är Tullhusgatan som 
är en bred och stor gata som leder in till stadsdelen Orrholmen. Gatan slutar i Orrholmsplan som 
uteslutande består av parkeringar och en vändslinga. I förlängningen på Tullhusgatan nås 
Orrholmsgaraget med omfattande trafik in och ut från garaget. Skolan ligger i anslutning till 
Orrholmsplan. Runt skolan finns ett nät med gång- och cykelvägar. I anslutning till skolan finns 
två allmänna parkeringsytor där den ena ligger vid Orrholmsplan och den andra norr om skolan 
med infart via Näbbgatan och Landgången. I övrigt är det svårt att angöra skolan med bil i 
omedelbar närhet till entrén utan att trafikera cykelbanor.  
 

Ortofoto över Orrholmsskolan med närområde där omgivande vägnät illustrerats.  
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Trafiksituation 

Platsobservation i anslutning till Orrholmsskolan gjordes måndag 24 maj 2010 klockan 7.40-
8.20. En övervägande andel av samtliga 
elever går till skolan. En mindre andel cyklar 
dessutom. Få elever blir skjutsade med bil. 
Avlämning sker då i anslutning till 
Orrholmsplan vilket medför att eleverna 
måste gå de sista hundra metrarna fram till 
skolan. Detta medför att elever som går till 
och från skolan inte behöver röra sig bland 
biltrafik. Ett stort antal elever kommer 
västerifrån och måste passera över 
Orrholmsplan samt in- och utfarter till 
Orrholmsgaraget. Gångbanor finns här 
samtidigt som det inte förekommer någon 
omfattande trafik. Flertalet av personalen tar sig till skolan med bil men är inte med i statistiken 
nedan. Personalen parkerar på parkeringsplatsen norr om skolan. 
 

Färdmedelsval 

Ytterst få av skolbarnen blir skjutsade i bil till skolan. Av dem som går eller cyklar till skolan så 
är det ytterst få som gör det i sällskap med en vuxen.  
 

 

 

 

 

 

 

Diagram som visar fördelning över hur elever tar sig till Orrholmsskolan. Fördelningen baseras på 

observerat antal elever vid studie på plats. 
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Stockfallets skola 

 

Allmän beskrivning 

Stockfallets skola ligger i norra delen av stadsdelen Stockfallet. Skolan ligger i nära anslutning 
till Stormyrsgatan som är en stor genomfartsgata som sträcker sig runt hela stadsdelen. I övrigt 
ligger skolan isolerad från andra gator. Området utgörs av friliggande hus och radhus. Mitt i 
stadsdelen går en stor cykelväg som ansluter till skolan. Cykelvägen sträcker sig genom hela 
stadsdelen och nås enkelt från de flesta bostäder i närområdet.  

 

Ortofoto över Stockfallets skola med närområde där omgivande vägnät illustrerats.  
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Trafiksituation  

Platsobservation i anslutning till Stockfallets skola gjordes fredag 21 maj 2010 klockan 7.30-
8.20. Elever som kommer på cykel och ska 
till skolan använder den cykelväg som går 
genom området. För föräldrar som väljer att 
skjutsa med bil gäller att de inte får angöra i 
skolans omedelbara närhet. Istället parkerar 
de utmed Kråkmyrsgatan varifrån ett stort 
antal föräldrar föjer med sina barn till 
skolan. Periodvis förekom ganska många 
bilar vid infarten till Kråkmyrsgatan vilket 
kan göra att trafiksituationen uppfattas något 
rörig. I direkt anslutning till skolan ligger en 
förskola. I statistiken nedan är även dessa 
barnen medräknade. 
 

Färdmedelsval 

Här är det fler skolbarn som blir skjutsade till skolan än vad som går och cyklar. Det är möjligt 
att många bor på långa avstånd från skolan men annars borde inte behovet finnas att skjutsa 
barnen i bil för de som bor på Stockfallet, med tanke på korta avstånd och välutbyggt gång- och 
cykelvägnät. 
 

 

Diagram som visar fördelning över hur elever tar sig till Stockfallets skola. Fördelningen baseras på 

observerat antal elever vid studie på plats. 
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Vålbergsskolan 

 

Allmän beskrivning 

Vålbergsskolan ligger i norra delen av Vålberg längs Åslidsgatan. I anslutning till  Åslidsgatan 
ligger Skruvstavägen som är en av infartsvägarna till Vålberg. Trafikmängenden på Åslidsgatan 
uppgick till ca 1 200 fordon innan skolan byggdes. Som ett resultat av skolans tillkomst kan 
trafiken ha ökat något men det är fortfarande att betrakta som små trafikmängder. Fr 
Skruvstavägen finns inga mätningar men trafiken bedöms att inte överstiga ca 2 000 fordon per 
dygn. Upptagningsområdet för Vålbergsskolan är stort och många elever har en bit att gå eller 
cykla för att ta sig till skolan. Skolan är nybyggd och trafikmiljön kring skolan är anpassad för 
en god trafiksäkerhetsmiljö. I direkt anslutning till skolan finns gena och säkra gång och 
cykelvägar men på flera ställen i Vålberg saknas ett sammanhängande cykelvägnät. Utmed delar 
av Åslidsgatan saknas gång- och cykelväg samtidigt som en del trafik förekommer här som 
anväder gatan för genomfart mot väg E 45.  
 

Ortofoto över Vålbergsskolan med närområde där omgivande vägnät illustrerats.  
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Trafiksituation 

Platsobservation i anslutning till Vålbergsskolan gjordes fredag 7 maj 2010 klockan 7.40-8.30. 
Flera av de skjutsande bilarna åker in bakom 
pastorsexpeditionen på den lilla väg som går 
där. Samma väg används av gående och 
cyklande barn som ska till skolan, Denna väg 
används även för gående som ska till 
intilliggande förskola. Det ser högst olyckligt 
ut då gående och cyklande skolbarn tvingas 
väja för att skjutsande föräldrar i bil ska ta sig 
förbi på denna smala gata. Många släpper av 
och hämtar upp barn på en parkering som 
ligger nordöst om skolan men infart från 
Skruvstadsvägen. Här ifrån är det en liten bit att gå till skolan och en del av föräldrarna väljer att 
följa sina barn. Även personalen parkerar på denna parkeringsplatsen. Personalen är dock ej 

med i statistiken nedan. Utmed Åslidsgatan 
finns av- och påstigningsplatser 
iordningsställda. Samtidigt kan noteras att flera 
föräldrar som skjutsar sina barn inte nyttjar den 
på- och avstigningsplats som finns utan finner 
vägar för att komma så nära entréerna som 
möjligt. Flera föräldrar som skjutsar sina barn 
kommer från Skruvstavägen och vänder tillbaka 
samma väg när de lämnat sina barn. 
Trafiksituationen med skolbussar verkar 
fungera tillfredsställande där av- och 
påstigningsplats nyttjas.  
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Färdmedelsval 

En stor andel av skolbarnen blir skjutsade i bil eller med skolbuss till skolan. Förklaringen kan 
vara att många har lång väg till skolan. Vålberg är utsträckt med avstånd på flera kilometer till 
skolan.  
 

Diagram som visar fördelning över hur elever tar sig till Fredricelundsskolan. Fördelningen baseras på 

observerat antal elever vid studie på plats. 

 

Vålbergsskolan - Färdmedelsfördelning
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Västerstrandsskolan 

 

Allmän beskrivning 

Västerstrandskolan ligger i stadsdelen Romstads nordvästra del. Skolan är belägen i ett 
bostadsområde som till största delen består av fristående hus. Skolan nås genom att lokalgator i 
området trafikeras. Någon genomfartstrafik utanför skolan förekommer inte. Området har också 
en sådan utformning att den inte inbjuder till höga hastigheter.  
 
För att underlätta vid hämtande och skjutsande av barn samt minska behovet av att korsa 
Solviksgatan har från Norra Karlsgrundsgatan infart förbjudits på Solviksgatan. I anslutning till 
skolans entré utmed Solviksgatan finns en särskild skolskjutszon anordnad.  
 

Ortofoto över Västerstrandsskolan med närområde där omgivande vägnät illustrerats 
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Trafiksituation  

Platsobservation i anslutning till 
Västerstrandsskolan gjordes fredag 4 juni 
2010 klockan 7.30-8.30. De allra flesta 
kommer till skolan mellan klockan 7.50 och 
8.10 vilket medför att det då är en strid ström 
av gående- och cyklister. Merparten av bilarna 
stannar på den skolskjutsplats som ligger på 
Solviksgatan i anslutning till skolan. Dock är 
det även en andel som använder området för 
personalparkering i skolans södra dör att 
lämning av barn. För att ta sig ut frpn området 
måste man vända vilket i sig innebär kan 
innebära ett riskmoment. Anmärkningsvärt 
många som blev skjutsade dit i bil hade även en cykel med som ställdes av vid cykelställen på 
skolan. 
 

Färdmedelsfördelning 

De allra flesta går eller cyklar till skolan. Störst andel utgör de som cyklar. Jämfört med andra 
skolor så är det ganska stor andel av de som cyklar som gör det i sällskap med en vuxen. 
 

 

Diagram som visar fördelning över hur elever tar sig till Fredricelundsskolan. Fördelningen baseras på 

observerat antal elever vid studie på plats. 
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