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Trafik kring skolor 
Förstudien har pågått under perioden 2011-11-01 och 2012-02-23 och omfattat skolor med 
verksamhet för hela, alternativt delar, av åk F-6. 

Inom Gävle kommun finns totalt 36 skolor varav 31 st. är kommunala och fem är fristående 
skolor. I skolor med verksamhet som sträcker sig F-9 har kontakt i första hand tagits med rekto-
rer/biträdande rektorer för åk F-6.  

Målet har varit att kontakta samtliga skolor. Resultatet har blivit: 

 Möte har genomförts med 26 skolor. 
 10 skolor har inte genomfört mötet. Alla dessa har erbjudits möte via telefon, tele-

fonsvarare eller e-post. Några av dessa har inte återkopplat, några har tackat nej av 
tidsbrist (omdömesskrivning, utvecklingssamtal, besök av skolinspektionen etc.).  

 2 skolor har endast åk 6-9 och är inte kontaktade 
 En skola läggs ner inom kort och är inte kontaktad. 

Mötet har i de flesta fall genomförts tillsammans med rektor/biträdande rektor och utvecklings-
ledare. Några rektorer har valt att genomföra mötet som ensam representant för sin skola me-
dans andra valt att ha mötet i samband med personalmöte eller ledningsgrupp. 

För de skolor som hittills inte genomfört möte finns möjlighet att de själva hör av sig angående 
trafikombud och trafik kring skolan. 
Frågor som diskuterats: 

 Hur ser trafiksituationen ut på skolan (andel skjutsade barn, skolbussar,  
servicefordon på skolgården, snöröjning, störande trafik)? 

 Vilka behov av åtgärder finns vid skolan? 
 Vilka möjligheter har skolan själv att påverka trafiksituationen? 
 Har skolan haft tidigare kontakter med Tekniska kontoret? 

Annat som diskuterats: 

 Presentation av skolvägskartan. Personalen har informerats hur de själva kan 
komplettera med uppgifter om t.ex. säkra på-/avstigningsplatser, cykelställ, skol-
busshållplats mm samt hur de ska kunna använda kartan för att minska trafiken kring 
skolan. 

 Information om skolvägsplanen. Då tid funnits har filmen ”Cykla till skolan” visats. 
 Information om Skoltrafikrådet och trafikombudens roll. 10 st. skolor har hittills 

namngivit sitt trafikombud. 
Vad som framkommit 

Många skolor har problem med mycket trafik kring skolan, främst trafik orsakad av föräldrar 
som skjutsar barn till skolan. Flera av de som åker bil har så korta avstånd att cykel eller prome-
nad skulle vara ett bra alternativ, många har också tillgång till GC-banor. Barn som har sin skola 
mellan hemmet och föräldrarnas arbetsplats får skjuts på väg till föräldrarnas arbete. Det före-
kommer även att barn berättigad till skolskjuts åker med föräldrarna. Flera skolor efterlyser stöd 
för att kunna minska det enskilda skjutsandet. 
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Skolor med idrottshall intill eller på skolgården, brottas med hallbesökare som kör och parkerar 
på skolgården, ofta redan på eftermiddagar när barnen fortfarande är kvar på skolan. För höga 
farter är inte allt för ovanligt. 

Några skolor efterlyser fysiska åtgärder för att hindra trafiken. Samtidigt har skolor som fått 
sådana åtgärder inte kunnat se någon betydande förbättring. 

Ett återkommande problem har varit personalparkeringar som sällan räcker till. Det är ibland 
problem att komma fram till markerade platser då föräldrar blockerar i samband med lämnande 
på morgonen. Flera rektorer upplever att hastighetsbegränsningar, trafikregler och skyltar som 
finns inte respekteras. 
Annan information i förstudien  

Uppgifter om gällande hastigheter samt busstrafik kring skolorna har sammanställts utan sko-
lans medverkan. Gällande hastigheter är insamlade utifrån de skyltar som är uppställda vid sko-
lan samt via kommunens lokala trafikföreskrifter. Bussarnas turtäthet avser tider som är intres-
santa för skolan (ej kvällar o helger) och är hämtade ur aktuella tidtabellerna ”Busstidtabell 
Gävle” och ”X-trafik Gästrikland”. Busshållplatser och avstånd till hållplatser är hämtade från 
kommunens skolkartor.   

Pia Grönvall 
Konsult/Trafikplanerare 
Trafik och Tillstånd, Samhällsbyggnad Gävle 
Tfn 070-414 06 87 
pia.gronvall@gavle.se  

  

Brynässkolan 

Hagaströms skola Norrsundets skola 

Internationella 
Engelska skolan 

mailto:pia.gronvall@gavle.se
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Alborga skola 
Adress Hedvägen 14, 818 33 GÄVLE 

Tfn exp. 17 98 62 
Årskurser F-3 
Antal elever 5 klasser 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Eva Jonsson (R) 
Owe Sjölund* (BR), tfn 17 24 40 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring 
skolan 

Mittemot infarten till stora parkeringen finns en stor 
häck som skymmer sikten i kurvan av Hedvägen. Bäst är 
det om föräldrar släpper av sina barn vid skolgårdens 
grindhål inne på parkeringen så att barnen inte behöver 
gå mellan alla bilar som passerar där på morgonen. 
Trottoaren som finns längs Hedvägen ligger på östra 
sidan vilket gör att barnen korsar Hedvägen 
när de kommer närmar sig skolan. Skulle 
trottoaren ligga på andra sidan vägen skulle 
de inte behöva korsa vägen. Eftersom trafi-
ken är väldigt begränsad är det dock inget 
betydande problem. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Hastighetsbegränsning, på Hedvägen, runt skolan är 30 km/h. På Valbovägen intill 
Hedvägen och Guldsmedsvägen, där barn ofta passerar, gäller 30 km/h vardagar kl. 
7.30–16.00, på Valbovägen väster om Lundvägen (vid Bida Litekiosken) gäller 30 km/h 
mellan kl. 7.30–8.30, 14.00–16.00, övriga tider 50 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 1 med hög turtäthet stannar vid hållplats på Valbovägen ca 400 meter från 
skolan. 
  

Hedvägen, hög häck 

Hedvägen, framför skolan 
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På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Den kombinerade parkeringsytan och vändzonen intill skolan är stor och fungerar bra 
trots att den används av både skolbuss, föräldrar 
och personal. 
Många föräldrar släpper av/hämtar sina barn på 
Hedvägen framför skolan och fortsätter till vänd-
platsen och sen tillbaks samma väg. Detta gör att 
trafiken dubblas när alla åker fram och tillbaks. 

Åkandet fram och tillbaks ogillas av boende längs gatan. 
 
Behov av åtgärder 

Ev. ta bort eller klippa häcken vid kurvan på Hedvägen intill parkering. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

Personalen kompletterar med cykelställ, på/avstigningsplats samt parkering. Prel. klar 
vecka 46. 
 
Skolvägsplan 

Kort presentation av materialet. Inte visat filmen. Ingen uppgift om genomförande. 
 
Övrigt 

Skyltning vid stora parkeringen finns visar både ”Parkering tillåten” och ”Vändson, 
parkering förbjuden”. Fungerar ändå bra. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-14 
 

Andersbergs skola 

Adress Vinddraget 26, 812 77 GÄVLE 
Tfn exp. 17 98 12 

Årskurser  
Antal elever  
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Elisabeth Jonsson Höök (R) 

Vändzon/parkering 
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Katarina Stjärnsten (BR) 17 93 47 
Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

 
Hastighetsbegränsningar 

 
Bussförbindelser etc.  

 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

 
Behov av åtgärder 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen 

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

 
Skolvägsplan 

 
Övrigt 

2012-01-16: Tfn.samtal samt mailat förslag på mötestider till K Stjärnsten. Inget svar. 
 

Bergby Centralskola 

Adress Bergbyvägen 10, 817 40 BERGBY  
Årskurser F-9 
Antal elever Ca 220-230 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Pontus Andersson (R) tfn 17 98 14 
Monica Norén* (BR) tfn 0297-220 27, 070-414 15 55 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Avser att ha gemensamt ombud för Bergby och Norr-
sundet. 
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Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan 

Skolans upptagningsområde är Bergby, Axmar, Norrsundet och Hagsta. Rektorns upp-
fattning är att det är väldigt få barn som blir skjutsade till skolan. 
Elever från ytterområden åker med buss 25. Några elever kommer med taxi. Skolan har 

förlagt sina starttider till 8.30 på morgnarna för 
att anpassa till busslinje 25. 
Cykelbana finns från Vijvägen, förbi skolan, 
längs Bergbyvägen. 
Det har förekommit att skotrar och fyrhjulingar 
körs över skolgården, vanligast på helger men 
det har hänt under skoltid. 
Servicefordon fungerar bra eftersom det mesta 

kan levereras och hämtas utanför skolgården. Det händer att postbilen kör in på skolgår-
den och levererar större paket men det är ok. 
Snöröjningen fungerar mestadels bra, kan bli lite trångt ibland när det blir stora snöval-
lar men inget som behöver åtgärdas. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Bergbyvägen är begränsad 30 km/h kl 7.30–16.30, vilket man är glad över. Övriga tider 
gäller 50 km/h utanför skolan. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 25 trafikerar Norrsundet – Bergby – Hamrångefjärden – Gävle och har turer 
med ca en timmes intervall, något tätare i samband med skoldagens slut. Busshållplats 
finns ca 400 m från skolan men morgonturer körs in på Bergbyvägen för att släppa av 
elever vid den gamla skolbusshållplatsen ca 150 m före skolan. 

I dagsläget kommer bussen Vijvägen och 
svänger vänster direkt efter järnvägsöver-
gången och sen höger in på Totravägen. En-
ligt rektor är ska busslinje 25 dras om i 
Bergby. Förslaget för nya dragningen är att 
bussen ska fortsätta Vijvägen hela vägen 
fram till Totravägen och där svänga höger 
mot Norrsundet. Detta gör att en hållplats 
skulle kunna placeras på Vijvägen väster om 

Bergbyvägens infart. Sträckningen ändras även för bussen i omvänd riktning. Nya drag-
ningen innebär att det blir ca 300 m mellan hållplats och skola. Hur ändringen påverkar 
det att bussen svänger in Bergbyvägen för att släppa av elever är osäkert. 
 
  

Bergbyvägen/cykelbana 

Ny busshållplats? 
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På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Det finns en stor parkering som räcker bra för både personal och föräldrar. En plats är 
skyltad för rörelsehindrade, men missbrukas ibland av föräldrar utan parkeringstillstånd 
då de ska följa sina barn in i skolan. 
Föräldrar som eventuellt skjutsar sina barn släp-
per oftast av vid matsalsbyggnaden. Det fungerar 
bra eftersom det är på samma sida som skolan 
och det finns utrymme att svänga runt i t-kors-
ningen mitt för matsalen. Skolan skulle hellre 
vilja att dessa föräldrar utnyttjar möjligheten att 
åka runt skolans parkering för att slippa vända 
mitt på vägen. 
 
Behov av åtgärder 

Skolan har fått bra hjälp av Anna-Lena Wennerberg på Gavlefastigheter och anser att de 
problem som funnits är åtgärdade. 
Enstaka klagomål angående skjutsande föräldrar har kommit från boende på Humlevä-
gen men inget på senare tid som behöver redas ut. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Främst genom veckobrev . 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

I första hand haft kontakter med Gavlefastigheter. 
 
Skolkartan 

Klar mitten av mars. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet. Inte visat filmen. Ingen uppgift om genomförande. 
 
Övrigt 

Vid Vijvägen 30, finns en skylt ”Bergbyskolans 
lågstadium, fritidshem & förskoleklass”. Verk-
samheten är sen flera år förlagd till samma plats 
som övrig skolverksamhet. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2012-02-14. 

På-/avstigning 
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Björke skola 

Adress Oppalavägen 1, 805 97 GÄVLE 
Årskurser F-6 
Antal elever Ca 85 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Pontus Andersson (R), tfn 17 98 14 
Stefan Grybb (BR), tfn 17 98 66 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

 
Hastighetsbegränsningar 

 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 25 med hållplatser ca 100 m från skolan. Turtätheten är ungefär en gång per 
timme. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

 
Behov av åtgärder 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

 
Skolvägsplan 

 
Övrigt 

2012-01-17: Mailat förslag på tider för möte till Stefan Grybb. Inget svar. 
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Brynässkolan 
Adress Styrmansgatan 30, 802 81 GÄVLE 

Tfn exp. 17 99 48 
Årskurser F-5 
Antal elever Ca 300 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Kurt Hjalmarsson (R) 
Anki Gustavsson* (BR), tfn 17 97 47 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolan ligger mellan Jarlavägen, Högbergsgatan, Styr-
mansgatan och Brynäsgatan. Högbergsgatan ligger inom 
Gavlegårdarnas ansvar. 
Servicetransporter till skolan fungerar bra. Sodexo kommer 
i 7-tiden på morgonen. Sopbilen har frånsagt sig att åka in 
på skolgården p.g.a. alla barn som är ute. Detta är löst ge-
nom att personalen istället drar ut soptunnorna till gatan. 
Vintertid läggs stora snövallar på Styrmansgatan där för-
äldrar i normala fall släpper av sina barn. Utrymmet blir 
därför trångt och otryggt. Anki G mailade Karl Blad direkt 
under mötet för att försöka hitta en lösning in-
nan snön kommer. Förhoppningen är att någon 
ansvarig på kommunen kommer ut och tittar på 
situationen 
Problem med plogbilar som kör alldeles för fort 
kring skolan. Har påtalat problemet flera gånger, 
både direkt till förare och till tekniska kontoret, 
men svårt att få någon förändring. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Hastighetsbegränsning på samliga gator kring skolan är 30 km/h.  
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 1, 12 och 14 finns inom gångavstånd från skolan. Linje 1 mellan Gävle cent-
rum och Bomhus har god turtäthet och stannar på Brynäsgatan precis vid skolan. Linje 

På-/avstigning 
Styrmansgatan 

Jarlavägen 
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12, också mellan Gävle centrum och Bomhus går med ca 30 minuters intervall. Närmas-
te hållplats finns vid Fjällbackens köpcentrum, ca 350 m från skolan. Linje 14 mellan 
Gävle centrum och Fjällbackens köpcentrum går med 30 minuters intervall och har sin 
närmaste hållplats vid Tallgatan ca 100 m från skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Personalparkeringen med ca 20 platser 
är trång och upplevs farlig eftersom 
barnen springer den vägen när de ska 
förflytta sig mellan skolgården och 
grus-/fotbollsplanen som ligger på 
skilda sidor av skolbyggnaden. 
Taxibilar till/från GRS (grundsärskola) 

åker in Högbergsgatan vilket fungerar bra men 
vändplatsen är något trång. 
Föräldrar respekterar de trafiköverenskommelser 
som finns inom skolan, bl.a. att personalparkering 
inte ska användas för av-/påstigning och att Hög-
bergsgatan främst behövs för skoltaxi. 
 

Behov av åtgärder 

Behöver säker på-/avstigningsplats på Brynäsgatan. Funderingar om Jarlavägen skulle 
fungera som en bra plats för på-/avstigning? 
Vill ha övergångsställ på Brynäsgatan eftersom många barn kommer gående den vägen. 
Idag finns, enligt rektor, inget sådant längs Brynäsgatan. (Finns?) 
Behöver diskutera snöröjning med ansvariga för att inte få snövallar och högar på ”fel” 
ställe, se även kontakter med tekniska. 
Personalparkeringen skulle behöva flyttas ca 20 m norr ut för att inte barnen ska springa 
bland bilar. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Skolan har tidigare haft flera kontakter med Tekniska, bl.a. med Karl Blad via e-post 
2011-11-16 angående plogvallar. 
  

Högbergsgatan 
vändplats 
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Örjan Ohlson: Utökat med fler 5-minutersparkeringar längs Väp-
nargatan/6:e Tvärgatan. Utökat med minst 4 st. 20-minutersparke-
ring på Brynäsgatan (2/11.3). 
Klagomål till skolan från taxiförare angående problem att vända på 
Högbergsgatan p.g.a. parkerade bilar (CV16614+ CV16683). 
 
Skolkartan 

Kompletterad och inlämnad v. 47. Avser att presentera kartan på 
kommande föräldraråd för att få fram mer information till kartan. 
 
Skolvägsplan 

Informerat om materialet samt visat filmen. Uppskattar materialet och 
gör gärna en resvaneundersökning till våren. De kontaktar Region Gäv-
leborg för material då. 
 
Övrigt 

Eftersom personalparkeringen behöver flyttas/utökas samtidigt som en säker på-/avstig-
ningsplats behöver lösas, bör man titta på en helhetslösning och väva in flera problem i 
planeringen. Annars finns risk att den ena åtgärden kanske omöjliggör den andra. 
Några studenter från Högskolan gjorde 1993 förslag på hur skolan utemiljö skulle kunna 
ändras för att bli bättre. Utförliga kartor o ritningar som togs fram finns på skolan. 
Ser trafikarbetet som en viktig bit och kan tänka sig att ha trafik och miljö som en åter-
kommande punkt på föräldramöten. 
Räknar med att antalet elever kommer att öka kommande läsår eftersom två förskole-
klasser ska in men bara en åk 5 slutar. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-15. 
 

Forsbacka skola 
Adress Strömgatan 1, 818 41 FORSBACKA 

Tfn 17 98 65 
Årskurser F-6 
Antal elever Ca 150 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Eva Jonsson (R) 
Catharina Högström* (BR) tfn 17 71 33 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

Brynäsgatan 
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Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan 

Strömgatan öster om skolans infart 
är återvändsgata som främst an-
vänds av de boende. Gatan övergår i 
slutet till att bli cykelbana. Öster om 
skolans infart är gatan enkelriktad 
för på-/avstigning. Storgatan är 
genomfartsled och ligger relativt 
nära skolan som tidvis kan vara tra-
fikerad men är inget problem. 
En personalparkering intill på-/av-
stigningsplatsen har ca 20 platser 
samt en plats för rörelsehindrade. 
Skylt om personalparkering finns 
bara på ena sidan vilket gör att den 
oskyltade sidan även används av 
andra. Enligt personalen skulle par-
keringen kunna skyltas så att den 
delas mellan personal och boende 
på Strömgatan. 
Idrottshallen på skolgården används 
flitigt av föreningar och enskilda. 
Väster om skolan och idrottshallen 
finns en parkering avsedd för besö-
kare till idrottshallen och intillig-
gande bibliotek. Skolan försöker 
hänvisa föräldrar som ska följa sina 
barn in i skolan att parkera där. 

Föräldrarna upplever att det då blir långt att gå de ca 150 m till skolan. 
Sällsynt att föräldrar kör in på skolgården, däremot förekommer att besökare till idrotts-
hallen parkerar på skolgården när den skyltade parkeringen inte räcker till. 
Servicefordon kör in på skolgården för olika leveranser men fungerar mestadels bra. 
Snöröjningsfordon, sandbil och Sodexo är undantagna och tillhör de som kör för fort, 
händer även när eleverna är ute på rast. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Strömgatan är begränsad till 50 km/h. På Storgatan gäller 30 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 91 går vanligen med 60 minuters intervall, på morgonen något oftare. När-
maste hållplats finns på Storgatan ca 150 m från skolan. 

Besöksparkering 

Personalparkering 

På-/avstigningsplats 
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På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Den östra delen av Strömgan är anpassad att fungera som på-/avstigningsplats för bar-
nen samt busshållplats för skolskjutsar. Det förekommer rätt ofta att föräldrar, trots skylt 
om parkeringsförbud, parkerar bilen där då de ska hämta barn. 
 
Behov av åtgärder 

Behövs alla skyltar vid skolans infart? 
Skyltning för personalparkeringen behöver utökas. 
 

Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiks i-
tuationen 

Skolrådet diskuterar trafikfrågorna ihärdigt. Personalen försöker trycka på 
om trafikproblemen vid föräldramöten. Även i veckobreven informeras om trafikpro-
blemen. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Rektor på skolan angående problem vid parkering/infart (2010-11-02). 
 
Skolkartan 

Kort presentation och skolan kommer att komplettera med sin information. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet. Inte visat filmen. Ingen uppgift om genomförande. 
 
Övrigt 

Ur skolrådets protokoll 2011-02-21: 

Bilar får inte parkera i avlämningsrampen. Rektor kontrollerar om skylt med p-förbud 
kan sättas upp. Kan vi lappa bilarna eller hur får vi föräldrar att inte parkera där på mor-
gonen? 
Sodexolastbil, pickupper och snöröjningstrakorn kör på skolgården som inte ger bra 
miljö för barnen. De kör oftast där precis när barnen kommer till skolan. Fortsatt arbete 
på nästa möte. 
Ur skolrådets protokoll 2011-05-17: 

Vaktmästaren och andra får bara köra bil på skolgården om särskilda skäl finns och då i 
låg hastighet. Gäller även vid plogning och sopning.  
Parkeringssituationen är bättre och ev ska parkeringen vid gymnastikhallen utökas.  
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Ur Skolrådets protokoll 2011-10-27: 

Catharina har återkommande kontakt med tekniska kontoret angående att sätta upp fler, 
bättre skyltar vid parkeringen. Det är viktigt att föräldrar använder parkeringen bortan-
för gympasalen, eftersom den parkeringen nedanför skolan är till för skolans personal. 
Den lilla parkeringsfickan är okej att använda om man sitter kvar i bilen och väntar på 
sina barn, det kan komma skolbussar som måste parkera där, om det står bilar parkerade 
där så kommer inte bussarna in. 
Tfn-samtal med Catharina H, 2011-11-07, avböjer hon möte före årsskiftet pga. tids-
brist och föredrar ett möte med föräldrar och föräldrarå, eftersom det är där frågan dis-
kuteras. Catharina H återkommer om hon får tid före årsskiftet. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2012-02-23. 
 

Fridhemsskolan 
Adress Almvägen 62, 802 69 GÄVLE 
Årskurser F-6 
Antal elever Ca 300 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Sofia Nordell Kvarnebrink (R) 17 98 68 
Margareta Bergmark* (BR) 17 98 32 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Elisabeth Persson 17 22 44 
elisabeth.1.persson@gavle.se 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan 

Skolans geografiska upptagningsområde är ganska litet med undantag av Grååsen, där-
ifrån kommer barnen med skolbuss. Dessa barn har en stig att gå från Västerbågen in till 
skolgården. 
Mycket trångt på Almvägen utanför skolan och framförallt morgnar uppstår köer på 

vägen och trafiken står still. 
Många föräldrar skjutsar sina 
barn trots korta avstånd. Har 
även förekommit att barn boende 
på Almvägen fått skjuts till sko-
lan i samband med att föräldrar-
na ska till arbetet. Föräldrar som 
lämnar/hämtar stannar även på 
infarter till de fastigheter som 
ligger på andra sidan gatan vilket 

Almvägen 

mailto:elisabeth.1.persson@gavle.se
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gör att boende har svårt att komma in/ut från sina gårdar. Personalens parkering blocke-
ras av föräldrar, liksom cykelbanan söder om skolan. Klagomål har kommit från boende 
att en del kör väldigt fort. 
Snöröjningen på gatan skapar problem genom de snövallar som byggs upp på Almvägen 
och gör gatan smalare och försämras sik-
ten. Oklart vem som ansvarar för snöröj-
ningen, kan ev. vara Gavlegårdarna. 
Främst märks problemet kring kurvan vid 
skolmatsalen och Jutterströms vitvaror 
där det läggs både stora snövallar och 
snöhögar. I samband med snöröjningen 
längs gatan tippas/plogas snö in på sko-
lans område och förstör staketet. Snöröjningen inne på skolgården fungerar bra. 
På em. o kvällar då elever fortfarande finns kvar på skolan förekommer att föreningar 
och andra som använder intilliggande fotbollsplan parkerar på skolans område. 
Ingen uppgift om hur det fungerar med servicebilar som besöker skolan. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Hastighetsbegränsning på Almvägen är 30 km/h. På Västerbågen mellan Almvägen och 
Lokattvägen gäller 30 km/h mellan kl. 7.30–16.00, övrig tid 50 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 3 och 10 trafikerar området. Linje 3 som stannar på Skogmursvägen, ca 500 m 
från skolan, har hög turtäthet. Linje 10 har sin hållplats på Västerbågen alldeles utanför 
skolgården och går på morgnarna med tjugo minuters intervall och övrig tid med trettio 
minuters mellanrum. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Någon separat på-/avstigningsplats 
finns inte utan de flesta stannar på 
Almvägen i samband med hämt-
ning/lämning. En personalparker-
ing finns men används ibland på 
morgnarna av föräldrar som lämnar 
barn, både för att parkera och som 
vändplats. Den intilliggande för-
skolan saknar egna parkeringsplat-
ser vilket gör att även dessa föräldrar trängs om parkeringsytor. Skolbussen har sin håll-

Almvägen – kurva före skolan 

Skolbusshållplats 
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plats på Västerbågen som även används av en del föräldrar då de lämnar barn. Hållplat-
sen har skyddsstaket och stolpe men saknar en ficka att svänga in och stanna i. 
 
Behov av åtgärder 
Skolan behöver en säker på/avstigningsplats en bit ifrån skolan. Personalen föreslår att 
det görs en ficka/slinga vid skolbussens hållplats, på den grönyta som ligger mellan 
skolbyggnaden och Västerbågen. Marken är idag grästäckt och bevuxen av sly. Skulle 
även kunna användas som på-/avstigningsplats (ej parkering). En gångstig mellan håll-
platsen och skolgården finns. 
Snöröjningen på Almvägen behöver lösas för att få bort plogvalla som skapar farliga 
siktfällor. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Informera om trafiksäkerhet, miljö och hälsa på föräldramöten, prata med föräldrar samt 
ordna aktivitetsdagar kring trafik, cykling etc. Gärna engagera föräldrar i trafikdagar. 
Kanske få föräldrar som arbetar inom t.ex. poliskåren att hjälpa till vid trafikdagar. Visa 
cykelfilmen på föräldramöten. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Har haft kontakter bl.a. angående parkering på fel platser men blev då hänvisad att kon-
takta polisen. 
 
Skolkartan 

Informerat om karta och vad som bör kompletteras. Skolan kompletterar med cykelställ, 
säkra avlämningsplatser samt hållplats för skolbuss. Klar inom en vecka. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet och visat filmen. Mycket intresserade, kör gärna igång våren 
2012 med aktivitetsdag, enkät mm. 
 
Övrigt 

Ur f-rådsprotokoll 2011-03-14: 

Rektor informerar Trafiksituationen är UNDER ALL KRITIK! Föräldrar parkerar åt 
vänster och höger, i fel riktning, i kurvan, mitt för ingången till personalparkeringen och 
ingången till matis. Detta har medfört att matbilen fått väntat för att kunna leverera mat 
till skolan. Margareta har haft kontakt med polisen, skulle önska att dom kom på ett 
”studiebesök" en dag. Fram till klockan 18.00 så är det fritidsverksamhet på Fridhems-
skolan och förbjudet att köra in på skolgården. Idag är det många utomstående som 
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kommer med bil som ska till gympasalen för att träna, som åker in på gården med bilen 
och parkerar utanför gympasalen. Men detta körförbud respekteras inte!  
Ur f-rådsprotokoll 2011-10-17: 

*Ang. trafiksituationen så har skolan fått fylla i en enkät från kommunen.  
*Bilparkeringen vid gymnastikhallen används när det är förbjudet dvs. före kl. 17.00. 
*Skogen 3 tycker att det borde finnas en avlämningsplats så att föräldrar inte behöver 
köra genom hela bostadsområdet eller vända på de boendes 
uppfarter. Förslag från klassen är att ta bort cykelstället vid 
matsalen och göra en vändplan där. Vi pratade lite på föräldra-
rådet och kom fram till att vi tyckte att det vore ännu bättre om 
vändplanen kunde ligga i anslutning till västerbågen. D.v.s. ta 
en bit av skogen mellan gymnastiksalen och Västerbågen och 
göra en vändplan på. Helena Werre kontaktas av föräldrarådet 
och Margareta jobbar vidare från skolans håll. Naturligtvis är 
det bra om så många som möjligt inte lämnar barnen med bil 
vilket vi alla kan jobba på/informera om.  
*Skolskjutsen från Grååsen Åsbo tar 1,5 timme och i vissa fall även lite tid för att ta sig 
till busshållsplatsen. Möte angående detta hölls fredagen, den 7/10-2011, då föräldrar 
och bussbolaget var med. Ingen lösning i dagsläget men bussbolaget tittar på om man 
kan förändra skolskjutsrutten.  
Skolans föräldraråd har gjort en skrivelse ”Innan olyckan händer - förebyggande åtgär-
der” om just trafiksituationen kring skolan som lämnats till Tekniska kontoret november 
2011. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-22. 
 

Friskolan Lyftet (F) 
Adress Vinddraget 20 B, 802 77 Gävle 
Årskurser F-9 
Antal elever  
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Helene Östlund* (R), helene.ostlund@friskolanlyftet.se 
tfn 070-691 92 67 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksitua-
tion kring skolan 

Skolan har sina lokaler fördelade mellan två 
olika byggnader, dels den som de startade 
verksamheten i men har delar av verksamhe-

Gångstig 
från skolbuss 

Skolgård/idrottshall/förskola 

mailto:helene.ostlund@friskolanlyftet.se
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ten förlagd till samma byggnad som Andersbergs centrum.  
Upptagningsområdet är hela kommunen och elever från bl.a. 
Hedesunda kommer med buss och kliver av på Skogmursvägen. 
Mycket trafik på skolgården. Största problemet är trafiken till 
idrottshallen bakom Andersbergs centrum med alla besökare 
som kör över skolgården och parkerar intill hallen. Redan på 

em. då eleverna fortfarande är kvar vid skolan förekommer trafik dit. Många kör allt för 
fort med tanke på att det kan vara elever ute på gården och det dessutom finns farliga 
vinklar där bilister har svårt att se. 

Apollogårdens förskola har sina lokaler mellan 
Lyftets byggnader och föräldrar som ska dit och 
lämna resp. hämta kör gärna in till förskolans 
entré och parkerar. 
Sodexo åker över skolgården med sina varu-
transporter, kan bero på att de först levererar till 
Apollogården och sen tar kortaste vägen till An-

dersbergs skola. Även andra servicefordon förekommer på skolgården. 
Gränsen mellan skolan och vändplatsen/hälsocentralen upplevs diffus. Det 
finns en bom där skolgården börjar mot Vinddraget och hälsocentralen 
men den är oftast öppen. Även då bommen är stängd är det relativt enkelt 
att ta sig förbi den. Skyltar om motortrafik förbjuden samt förbud mot tra-
fik med moped kl II finns vid infarten men respekteras inte. 
Skolans cykelställ är placerade intill skolans entré, vid centrumbyggna-
dens hörn, precis där trafiken till idrottshallen passerar. 
 

Hastighetsbegränsningar 

Vid vändplanen utanför skolan gäller 30 km/h. På Skogmursvägen där en del elever har 
sin busshållplats gäller 50 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 3, 4 och 49 angör Andersberg. Linje 3 mellan Hille, Stigslund, Gävle Cent-
rum, Andersberg och Hemlingby Köpcentrum har hög turtäthet och stannar vid Anders-
bergs Centrum, ca 150 m från skolan. Linje 4 mellan Hagaström, Gävle sjukhus, Gävle 
Centrum, Sörby, Andersberg och Hemlingby Köpcentrum har närmaste hållplats ca 
900 m från skolan. Bussen går med 20 minuters mellanrum. Busslinje 49 mellan Gy-
singe, Hedesunda, Finnböle och Gävle går relativt glest men har turer som överens-
stämmer med skolans tider. Närmaste hållplats är Skogmursvägen ca 400 m från skolan. 

Skogmursvägen 

Skolgård/Apollogårdens fsk. 
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På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Skolan har inga separata på-/avstigningsplatser eller personalparkeringar. Parkerings-
ytor vid Vinddraget 10 tillhör Gavlegårdarna liksom den vid Andersbergs Centrum och 
är avgiftsbelagd, 4:-/h. Tre ev fyra avgiftsfria 2-timmarsrutor finns vid vändplatsen. 
Parkeringsavgiften kan vara ett skäl till att många kör in på skolgården vid hämt-
ning/lämning. 
 
Behov av åtgärder 

Personalen ser som högst prioritet att få bort onödig trafik på skolgården, främst den till 
idrottshallen och förskolan. 
Bommen behöver stängas för att hindra otil-
låten trafik på skolgården samt att utrymmet 
kring bommen åtgärdas så att trafik inte tar 
sig förbi. Skylten vid infarten behöver för-
tydligande för att särskilja gränsen mellan 
vändplats och skolgård. 
Barn och ungdomar som skjutsas till idrottshallen skulle kunna släppas vid köpcentrats 
entré och gå igenom köpcentrats lokaler för att minska trafiken på skolgården. 
Några avgiftsfria parkeringsfickor för de som lämnar/hämtar 
barn skulle behövas. Kan 2-timmarsfickorna göras om till 
10-minutersfickor utan avgift? 
Finns något säkrare alternativ för Sodexo att förflytta sig 
mellan Apollogården och Andersbergs skola? Antingen en 
annan väg eller om de kan komma på morgonen innan skolan 
börjar? 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Information via veckobrev och på föräldramöten. Försöker prata direkt med föräldrar 
som kör på skolgården. Trafikkunskap på lektioner. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Frågor angående vad som händer intill Andersbergs Centrum med den ombyggnad som 
pågår (dec-2011), besvarad via e-post febr-2012. 
Skolkartan 

Kompletterar med information om på-/avstigningsplatser samt cykelställ. Prel. klar 
vecka 50. 

Infart skola/smitväg vid bom 
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Skolan använder även södra delen av centrumbyggnaden. Den är inte gulmarkerad på 
skolkartan, ungefär 40 % av byggnaden används.   
 
Skolvägsplan 

Introducerat materialet. Inte visat filmen. Skolan är positiv till materialet men har inget 
konkret svar om tidpunkt för genomförande. 
 
Övrigt 

Lyftet har en inhägnad skolgård på baksidan av den lilla träbyggnaden men den är för 
liten eftersom skolan expanderat sedan starten. 
En ombyggnad av Andersbergs Centrum pågår och personalen på Lyftet skulle vilja ta 
del av ritningar för att veta om det påverkar skolgården. 
Friskolan Lyftet hyr sina lokaler av Gavlegårdarna men upplever att ansvarsfördelning-
en för kringliggande mark som otydlig. 
Rektor vill ha tydligare information om vad som gäller för ansökan och beviljande av 
skolskjuts för elever vid friskolor. Den information som finns tillgänglig är svår att tol-
ka. Önskas via e-post till rektor. Frågan lämnad till Sivert Uppman 2012-01-13 som tar 
fram information till skolan. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-05. 
 

Gävle Montessoriskola (F) 

Adress Sofiagatan 6, 802 54 GÄVLE 
Årskurser F-6 
Antal elever 138 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Elisabet Enmark* (R), elisabet.enmark@skola.gavle.se 
Sofi Söderlund* (BR), sofi.soderlund@skola.gavle.se 
Tfn personalrum 026-66 15 55 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksitua-
tion kring skolan 

Skolan har huvudentrén mot Sofiagatan men 
det går även att gå in från Barnhemsgatan.  
Barnhemsgatan, söder om skolan, är enkelrik-Sofiagatan 

 

mailto:elisabet.enmark@skola.gavle.se
mailto:sofi.soderlund@skola.gavle.se
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tad men trafikeras åt båda håll. Kan enligt personalen bero på hur skylten är placerad. 
Ca 70 % av barnen uppskattas bli skjutsade till skolan, värst är det vintertid. 
Svårt att få en fungerande snöröjning på gator kring skolan p.g.a. många parkerade bi-
lar. Det blir snömodd kvar och det är svårt att köra där. Höga snövallar skymmer sikten 
och tar utrymme av gatan, främst i korsningen Gustavsgatan/Sofiagatan men även på 
andra platser kring skolan. 
Det finns en hög häck på en privat fastighet på Sofiagatan mittemot skolan men perso-
nalen har för avsikt att själva prata med ägaren. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Samtliga gator kring skolan är begränsade till 30 km/h. Man upplever att hastigheten 
ofta är högre än den tillåtna. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 3 och 10 går relativt nära skolan. Linje 3 har god turtäthet och närmaste håll-
plats på Kaserngatan, ca 200 m från skolan. Linje 10 går var 20:e minut och har närmas-
te hållplats på Gustavsgatan, ca 350 m från skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Skolan saknar separat på-/avstigningsplats så de 
flesta släpper av antingen på Sofiagatan eller på 
Barnhemsgatan. 
Personalparkeringen på Barnhemsgatan, räcker 
inte till eftersom den även används av föräldrar 
som lämnar och hämtar barn men även av andra. 
 
Behov av åtgärder 

Bättre skyltning av personalparkering. 
Flytta skylt om enkelriktat på Barnhemsgatan. 
Överenskommelse för rutiner vid snöröjning längs Sofia-
gatan och korsningen vid Gustavsgatan. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen 

Personalen gör egna lappar om parkeringstillstånd att lägga i sina bilar för att markera 
att det är deras parkering. 
Personalen pratar regelbundet med föräldrar om att stanna o parkera längre bort från 
skolan för att minska trafiken. 

Personalparkering Barnhemsgatan 

Barnhemsgatan, skyltning 
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Vid både höstens och vårens föräldramöten informerar skolan om trafiksituationen samt 
skickar ut information om detta. Föräldrarådet tar upp trafikfrågor med jämna mellan-
rum. 
Pratar mycket med både barn och föräldrar om positiva effekter av att gå o cykla. Delta-
git i projekt och tävlingar med poängsystem för de som cyklar eller går till skolan. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Förslag att byta ut Barnhemsgatans skylt om ”enkelriktning” till ”Motortrafik förbju-
den” (Örjan O). 
 
Skolkartan 

Presenterad, prel. klar v 49. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet men inte visat filmen. Hoppas genomföra resvaneundersökning 
till våren 2012. 
 
Övrigt 

Personalen har fått uppgift att det ska byggas radhus på Sofiagatan i parken mittemot 
skolan. Hur har man tänkt med parkering och framkomlighet? 
Både Monica Cyrén och Christoffer von Bothmer har barn på skolan och stöttar arbetet 
kring miljö-hälsa-trafiksäkerhet. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-28. 
 

Hagaströms skola 

Adress Hagaströmsvägen 62, 806 28 GÄVLE 
Tfn exp. 17 98 52 

Årskurser F-6 
Antal elever Ca 300 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Eva Jonsson (R) 
Ingrid Larsson* (BR) tfn 17 99 22 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Cecilia Grönberg, cecilia.grönberg@gavle.se 
tfn 17 23 81 

 
  

mailto:cecilia.grönberg@gavle.se
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Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolan ligger intill Hagaströmsvägen som tidvis kan 
vara hårt trafikerad men eftersom den skiljs åt från vä-
gen med parkering, avstigningsplats och skog är detta 
inget problem. En förskola ska byggas intill skolan vil-
ket gör personal och föräldrar fundersam hur det kom-
mer att fungera när alla ska få plats med sina bilar. Det 
är relativt många elever som skjutsas till skolan och den 
iordningställda på-/avstigningsfickan som finns, an-
vänds allt för ofta som parkering av många föräldrar, 
trots skylt om parkeringsförbud. Infarten till skolgården stoppas med en bom som alltid 
hålls stängd. Skolan ligger intill Hagaströms IP och har belyst GC-bana mellan. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Hastighetsbegränsning på Hagaströmsvägen är 30 km/h kl. 7.30–16.00 och övriga tider 
50 km/h. Gäller ca 150 meter i vardera riktningen från skolan. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 4 och 99 passerar på Hagaströmsvägen och har gemensam hållplats mitt för 
skolan. Buss 4 mellan Gävle och Hagaström går med 20 minuters intervall och buss 99 
mellan Valbo, Hagaström och Gävle med en handfull turer per dag. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter 

Mellan skolan och Hagaströmsvägen finns en parkering för ca 15 bilar som används av 
både personal och föräldrar. En separat på-/avstig-
ningsplats finns i anslutning till parkeringen som trots 
skyltar om parkeringsförbud används som parkering i 
samband med hämtning och lämning. Fickan blir då 
svår att passera för andra som ska släppa av. Väster 
om skolan finns ytterligare en parkering skyltad ”en-
dast personal” med ca 12-15 platser som har infart från 
Hagaströmsvägen med skylt ”Motortrafik förbjuden” 
samt ”Gäller ej behörig trafik”. Vid Hagaströms IP 
finns stora parkeringsutrymmen där det enligt skolpersonal skulle fungera bra med en 
på/avstigningsplats. Mellan idrottsplatsen och skolan finns en belyst och asfalterad 
gång- o cykelbana men många föräldrar anser det är långt att gå.  
 
  

På-/avstigningsficka 
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Behov av åtgärder 

Störst oro hur man ska få trafiken att fungera då nya förskolan är på plats och ännu fler 
föräldrar kommer med bilar? 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka  trafiksi-
tuationen 

Intilliggande idrottsplats med separat infart skulle kunna vara en 
bra på-/avstigningsplats för eleverna. Där kan barnen gå en sä-
ker väg genom skogen och biltrafiken skulle komma ifrån sko-
lan. Men hur får man föräldrarna att åka dit istället? 
Trafiksituationen är en stående fråga på föräldraråden. 
 

Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Bl.a. inför byggnation av nya förskolan 
 
Skolkartan 

Informerat om användning och vad som behöver kompletteras. Ingen tidsplan för att 
skicka in. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet och visat filmen. Intresserad att göra resvaneundersökning nästa 
år. 
 
Övrigt 

En förskola ska byggas inom skolans område och vara klar 2012. 
En konsult tittade 2009 på trafiksituationen kring skolan. 
Hösten 2010 arbetade några studenter vid Högskolan i Gävle med ett projektarbete om 
trafiken vid Hagaströmsskolan och Brynässkolan. 
Ogillar Timglaslösningen på Hagaströmsvägen eftersom den nya cykelbanan kommer 
upp mitt i. 
Ur f-rådsprotokoll 2011-09-22:  

Parkering Hagströmsvägen: Hämta/lämna på parkeringen - Rekommendationen är att så 
många som möjligt ska lämna barn från åk 3-6 nere på IP så dessa får gå upp till skolan. 
OBS! Påminn barnen att det trots allt åker bilar uppe vid skolan när dom kommer dit. 
Ytterligare en rekommendation är att tänka på att inte åka exakt kl. 08.00. Kom tidigare.  
  

Gångväg 
idrottsplats/skola 
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Ur f-rådsprotokoll 2011-11-21:  

En förälder har kontaktat Sodexo om att de kör för fort när de kommer med leveranser. De 
lovade att bättra sig. 
Trafiksituationen: Vi konstaterade att tyvärr kommer inte trafiksituationen kring lämning 
och hämtning av barn att bli lättare eftersom man endast planerar en extra rad parkeringar i 
samband med byggandet av nya Fridebo. Det blir sammanlagt 60 fler förskolebarn som 
kommer att lämnas och hämtas så naturligtvis kommer trafiken att öka. Ingrid har tagit upp 
detta på planerings- och byggmöten men har inte fått någon respons.  
Hur kan vi påverka? Vi diskuterade om vi kan påverka situationen. Till exempel kan 
vi föreslå att det blir fler parkeringar nedanför nya Fridebo, som kommer att ligga lite högre 
upp än det gamla huset. Vi kom fram till att Viktoria Hallin ringer ansvarig på Tekniska 
eller Gavlefastigheter. Förhoppningsvis får vi gehör för att vi befarar en värre trafiksituation 
än vi har idag. Får vi inte det kommer vi försöka påverka genom att kontakta media. Nina 
Barzey kommer att bli den som uttalar sig, Anna-Karin Niemann hjälper till med medi-
akontakten. Ingrid Larsson skickar statistik som finns angående trafiken till Nina. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-14. 
 

Hedesunda skola 

Adress Skolvägen 5, 810 40 HEDESUNDA 
Årskurser F-6 
Antal elever Ca 170 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Sofia Nordell Kvarnebring (R) 
Eva Eriksson* (BR) eva.1.eriksson@gavle.se 
tfn 0291-47 10 83 
Expedition 0291-47 10 84 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan 

Skolan ligger inom ett äldre villaområde, vid Skolvä-
gens slut. I delar av skolbyggnaden ligger Hedesunda 
bibliotek. 
Vägen fram till skolan är smal och kurvig. Det finns 
en trottoar i innerkurvan men sikten upplevs dålig 
både ör de som kommer med bil och de som kommer 
på trottoaren. Utanför skolgården finns en stor vänd-
plats som avskiljs med skyddsstaket för att inte barnen 
ska springa ut till bussarna. 

Skolvägen med trottoar 

mailto:eva.1.eriksson@gavle.se
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Södra Gävlevägen är genomfartsled men ligger på behörigt avstånd från skolan. Många 
av barnen bor i byar och ytterområden och åker därför skolbuss men barn boende väster 
om S Gävlevägen måste korsa genomfarten som saknar säker övergång.  
De många vägskyltarna vid infarten till vändplatsen kan upplevas röriga. 
Från Åsvägen, på baksidan av skolan finns en stig upp till skolan. Tveksamt om någon 

använder den för på-/avstigning. Skolan ser Åsvä-
gen som ointressant eftersom det är en ås mellan 
skolbyggnaden och vägen. 
Barn som har fritidsplats kommer oftast i bil på 
morgonen medan de flesta som kommer direkt vid 
skolstart åker skolbuss. 
Matsalen ligger inne på skolgården men Sodexos 

bil, som oftast kommer vid 10–12-tiden, försöker anpassa sig till att köra in på skolgår-
den då eleverna är inne på lektion. Mejeri, som inte kommer så ofta, och även postbilen 
fungerar bra eftersom de aldrig kör in på skolgården. Vissa förare av sopbilen kör fort 
men personalen håller koll och har vidtalat berörda. 
Flera av de som arbetar på skolan bor i Valbo alternativt Gävle och åker bil till arbetet. 
Samåkning sker i den skala det är möjligt. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Skolvägen är begränsad till 50 km/h medan Åsvägen, på baksidan av skolan, är be-
gränsningen 30 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Buss 48 och 49 trafikerar Hedesunda. Linje 48 mellan Gävle (via Valbo) och Hedesun-
da har relativt få turer per dag. Linje 49 mellan Gävle (via Finnböle) till Hedesunda och 
Gysinge har fler turer men ingen som stämmer bra med den tid som skolan börjar på 
morgonen. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

De ca 15 parkeringsrutor skyltade ”Personal” räcker inte eftersom den används av både 
bibliotekets, skolans och intilliggande förskolas personal. Dessutom finns 3-4 platser för 
besökare. För att ta sig till parkeringen och biblioteket måste man passera över vänd-
platsen. Vändplatsen framför skolan fungerar både som hållplats för skolbussar och på-
/avstigningsplats för barn som kommer i bil. Förekommer att föräldrar och även andra 
besökare till skolan parkerar på vändplatsen när anvisad parkering är full. Avstigning 
från bussarna upplevs säkert eftersom chauffören då stannar närmast skolgården. 

Stig fr. Åsvägen 
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Påstigningen är större risk eftersom de då stannar i bortre delen av vändplatsen. Perso-
nalen är med på eftermiddagarna och bevakar när eleverna väntar på bussen vilket fun-
gerar ganska bra. Precis när bussarna kommer vill barnen gärna rusa fram till bussen. 
 
Behov av åtgärder 

Någon slags avgränsning i mitten av vänd-
platsen för att styra upp trafiken i en och 
samma riktning. Hur hålla barnen innanför 
staketet tills bussen står stilla och eleverna 
kan gå ombord? 
Önskemål om fler parkeringsplatser samt 
motorvärmare för personalen. En miljöfråga 
anser rektor. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Pratar med föräldrar och barn, tycker att det fungerar ganska bra. Funderar och söker 
själva lösningar. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

De flesta kontakterna med Tekniska har gått via fastighetsägaren. 
 
Skolkartan 

Ingen tidsplan. Svårt att se möjligheter till alternativa av/påstigningsplatser. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet och visat filmen. Mottagit men ingen plan om genomförande. 
 
Övrigt 

Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-12. 
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Hemlingby skola 

Adress S. Kungsvägen 61, 802 57 GÄVLE 
Tfn exp. 17 98 12 

Årskurser F-3 
Antal elever Ca 100 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Elisabeth Jonsson Höök (R) 
Marianne Etholén Axlund* (BR), 17 24 35 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Christina Dahlström, 17 24 93 
Christina.dahlstrom@gavle.se 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolan ligger alldeles intill Södra Kungsvägen 
som är hårt trafikerad av tung trafik. Ett över-
gångsställe med trafikljus finns för passage. 
Busshållplatsen, nära skolan, på andra sidan 
Södra Kungsvägen saknar skyddsstaket. Buss-
fickan på samma sida som skolan är något stör-
re. 
Från skolan går en GC-bana, ca 170 meter, till 

Kryddstigen bakom skolan. När skolan är på utflykt och personal finns med på bussen 
brukar man se till att chauffören kör runt Kryddstigen för att kunna släppa av på Kungs-
vägen, samma sida som skolan. Kommer man norr ifrån och ska svänga in till skolan 
kan det vara svårt att korsa mötande trafik. Samma risk för de som ska svänga vänster ut 
från skolan. 
Servicebilar och hantverkare som ska till skolan kör upp på skolgården, vissa med hög 
fart, andra backar och vänder bland barnen. Mattransporten fungerar bra eftersom den 
kommer tidigt på morgonen. Sopbil, internpost, gula postbilen (externpost), it-support o 
diverse hantverkare kör in på skolgården och flera av dessa upplevs som de inte har mer 
att bära än att de skulle kunna gå från parkeringen. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Södra Kungsvägen har tidsbegränsad 30 km/h som gäller kl. 7.30–8.30 samt 13.00–
15.00. Begränsningen är bra men det är mycket tung trafik som passerar skolan. 
 
Bussförbindelser etc.  

mailto:Christina.dahlstrom@gavle.se
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Busslinje 2 och 99 samt Uppsala lokaltrafik (UL) nr 501. Linje 2 stannar på Söderbå-
gen, ca 1000 m från skolan och har hög turtäthet. Även linje 99 stannar på Söderbågen 
ca 1000 m från skolan och har relativt få turer per dag. UL 501 stannar på S Kungsvä-
gen alldeles vid skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

En kombinerad på-/avstigningsficka och busshållplats för upphandlad skolskjuts finns 
på Södra Kungsvägen, samma sida som skolan, alldeles intill skolan och används av 
föräldrar som endast släpper av barn. En busshållplats finns även på andra sidan av Söd-
ra Kungsvägens. Personalen följer med och står med barnen vid hållplatsen på em. när 
de ska hem. Hållplatsen är trång och saknar skyddsräcke mot vägen. Stor risk att barnen 
kan knuffas ut i vägen när de är många som står och väntar. 
Skolans parkeringsplats med ca 10-12 platser an-
vänds av både personal, föräldrar och besökare, är 
gropig och dåligt underhållen. Vintertid är den 
dessutom ofta halkig och in-/utfarten upplevs trång 
och farlig. När man ska ut på S Kungsvägen är det 
en liten backe som gör det extra farligt när man ska 
därifrån. Är parkeringen full använder föräldrar 
ofta cykelbanan som går till Kryddstigen som parkering. Inne efter Lövens Tä finns en 
parkering för besökare till Hemlingbybacken som enligt personal skulle kunna användas 
av de föräldrar som ska parkera och följa sina barn in på skolan. Ca 500-600 m prome-
nad så den gillas inte av föräldrarna. Inte lämplig som personalparkering eftersom den 
vintertid är mörk när personalen ska gå till sina bilar. 
 
Behov/förslag till åtgärder 

PRIO 1 anser personalen är busshållplatsernas placering. Om alla bussar stannar på 
samma sida som skolan slipper man gå över den hårt och 
tungt trafikerade vägen. Ett förslag är att bussar norr 
ifrån åker in Kryddstigens (vid Plantagen) och ut i södra 
delen, vid Sjöbloms bil och stanna vid hållplatsen på 
samma sida som skolan. Kan det vara en lösning? Fun-
gerar när skolan har egna bussutflykter och skolans per-
sonal är med i bussen och säger till chauffören. 
Säkerhetsstaket sätts upp vill skolans egna busshållplat-
ser. 
Sopkärlen behöver flyttas till skolans tomtgräns, förslagsvis sydvästra hörnet, för att 
sopbilen inte ska behöva åka in på skolgården. 
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Parkeringen behöver utökas, utfarten breddas och backen planas ut. 
Önskemål om ”5-minutersficka” på S Kungsvägen för på-/avstigning. 

Personalens föreslår att GC-banan över till Kryddstigen görs om till 
enkelriktad väg med körriktning mot Kryddstigen för att användas 
för på-/avstigning. Enligt personalen är det sällsynt att någon går 
eller cyklar där. 
Behöver hjälp att informera företag som besöker skolorna regel-
bundet, att inte köra in på skolgården i onödan. 
 

Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Trafik ingår i undervisningen. Arbeta med Sicas Trafikbok i undervisningen. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

Kompletterar med cykelställ, säkra på/avstigningsplatser och skolbussens hållplatser. 
Ingen tidsplan sagt. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet och visat filmen. Intresserad att göra en resvaneundersökning 
under vårterminen. 
 
Övrigt 

Skolan saknar aktivt föräldraråd 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-16. 
 

Internationella Engelska skolan ”Juniorschool” (F) 

Adress S Kungsgatan 59, 802 57 GÄVLE 
Årskurser 4-6 
Antal elever Ca 480 (7 klasser per läsår) 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Anneli Engvall (R) tfn 423 25 00 
Sara Stengård* (BR) sara.stengard@gavle.engelska.se 
tfn 54 30 90 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Adrian Barzey tfn 070-738 80 86 
adrian.barzey@gavle.engelska.se 

mailto:sara.stengard@gavle.engelska.se
mailto:adrian.barzey@gavle.engelska.se
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Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolans entré är förlagt till De Lavalgatan där det 
även finns företag som ger ökad trafik med stora 
tunga lastbilar i båda riktningar. 
På Helgögatan finns skylt om skola. 
Skolan försöker planera så att klasserna har sprid-
da start- och sluttider för att på så sätt minska 
trängseln vid busshållplats, på bussen och att 
hämtning och lämning inte ska orsaka kaos utanför 
skolan. 
Uppskattningsvis blir ca 70 % av barnen skjutsade 
till skolan av föräldrar som är på väg till sina ar-
betsplatser vilket skapar en hel del problem vid 
skolan. Från skolan är det många elever som åker 
buss. 
Elever och personal äter på Ångköket och måste 
då korsa Helgögatan. Personalen går med eleverna 
till matsalen men tillbaks går de själva. 
Det är många elever som åker buss hem från sko-
lan, t.o.m. så att de vissa tider inte får plats, bus-
sarna åker förbi och flera elever tvingas ta senare bussar. Personal, som åkt på samma 
bussar som elever, har upplevt att trängseln på bussen skapar en otrevlig jargong som 
enligt personalen kan vara tärande på den psykosociala känslan. Via en förälder har sko-
lan fått uppgift om att bussen till Bönan kommer att få färre turer på em. Uppgiften är 
inte bekräftad och skolan har inte varit i kontakt med bussbolaget om frågan. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Helgögatan och De Lavalgatan är relativt smala och begränsade till 30 km/h. Söd-
ra Kungsgatan är begränsad till 50 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 2 och 4 stannar på Södra Kungsgatan ca 100 meter från skolan. Båda linjerna 
har god turtäthet. Enligt personalen stämmer busstiderna dåligt med skolans sluttider. 
Uppsala lokaltrafiks linje 501 passerar skolan.  
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På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Skolan saknar en separat på-/avstigningsplats så många släpper av sina barn på 
De Lavalgatan. Det förekommer även att barnen hoppar ur bilar på den lilla parallellga-
tan till S Kungsgatan. 
Personalparkeringen i direkt anslutning till skolan räcker inte till. Personalen kan tänka 
sig, om det är möjligt, att parkera sina bilar på Albion, Gavlegårdarnas parkering i hör-
net Helgögatan/De Lavalgatan, som sällan ser ut att vara full. I så fall skulle nuvarande 
personalparkering kunna användas som avlämningsficka. 
 
Behov av åtgärder 

Busshållplatsen på S Kungsgatan, som används av både elever från Engelska skolan och 
Polhemsskolan skulle behöva skyddsstaket så ingen 
riskerar att knuffas ut i gatan när många väntar på 
bussen. 
De Lavalgatan skulle behöva göras enkelriktad (alt. 
Förbud mot motortrafik) så att trafiken åker in från 
Helgögatan och ut Albiongatan. 
Önskemål om säkrare sätt att korsa Helgögatan då 
det inte finns något givet ställa att gå över. 
Tätare busstrafik mellan kl. 14-16 skulle förhopp-

ningsvis få fler att åka buss. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva 
påverka trafiksituationen 

På morgnarna är det alltid någon personal ute 
på De Lavalgatan för att ha koll på elever och 

trafik. På em. finns personal på skolgården som håller koll mot gatan. 
Skolan arbetar med trafik i klasserna, i samband med höstterminens start ordnas prome-
nader med eleverna för att visa var och hur man kan ta sig till skola, skolmatsal och buss 
på ett säkert och riktigt sätt. 
Att informera om trafik, miljö och hälsa på föräldramöten skulle kunna vara ett sätt att 
få ut mer information till föräldrar. 
Skolan kommer i att ta kontakt med X-trafik/stadsbussarna i samband med schemalägg-
ning för att hitta gemensamma lösningar.  
 
  

Hållplats Engelska skolan 

Parkering Albion 
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Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Skolan och även föräldraföreningen ”PTA” har haft flera kontakter med tekniska konto-
ret. Bl.a. angående 30-skyltar. 
Med anledning att det är svårt att komma ut/in på Albions parkering har Gavlegårdarna 
ett förslag till kommunen att De Lavalgatan blir enkelriktad (4/11.4). 
Klagomål finns om biltrafik på cykelbanan söder om skolan. En bom är på gång att sät-
tas upp. 
 
Skolkartan 

Har två preliminära på/avstigningsplatser (S Kungsgatan och Helgögatan). Klar vecka 
3/2012 enligt tfn m Adrian B 13/1-12. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Tycker materialet är bra men vill avvakta till 
våren innan man ser hur man tidsmässigt kan genomföra arbetet. 
 
Övrigt 

Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-28. 
 

Kastets Montessoriskola 

Adress Korsnäsvägen 128, 804 23 GÄVLE 
Årskurser F-4 
Antal elever  
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Bo Egebrand (R) 
Anna-Karin Wängman (BR), tfn 17 98 77 
Exp. 17 98 58 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Övrigt 

Skolan läggs ner 2012. Inget möte planeras. 
 

Källöskolan 

Adress N Järvstavägen 40, 804 29 GÄVLE 
Årskurser F-6 
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Antal elever 210 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Bo Egebrand (R) 
Anna-Karin Wängman (BR), tfn 17 98 77 
Exp. 17 98 58 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

 
Hastighetsbegränsningar 

 
Bussförbindelser etc.  

 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

 
Behov av åtgärder 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

 
Skolvägsplan 

 
Övrigt 

Flyttar till Källmurskolans lokaler 2013 eller 2014. 
2012-01-16: Mailat förslag på tider till A-K Wängman som svarat via mail att hon kol-
lar med personalen och återkommer angående möte. A-KW har inte återkommit. 
 

Lilla Sätra 

Adress Porfyrvägen 17, 806 31 GÄVLE 
Årskurser F-5 
Antal elever 196 
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Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Hans Stockselius (R), tfn 070-414 15 04 
Exp. 17 99 28 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

 
Hastighetsbegränsningar 

 
Bussförbindelser etc.  

 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

 
Behov av åtgärder 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Mopeder som kör fort på GC-bana intill skolan (13132). 
 
Skolkartan 

 
Skolvägsplan 

 
Övrigt 

2011-11-10: Telefonkontakt med H Stockselius. Han ska återkomma om möte när han 
pratat med sina kollegor. 
2012-01-17: Mailat förslag på mötestider till H Stockselius. Inget svar. 
 

Lillhagsskolan 

Adress Depkens väg 21, 804 26 GÄVLE 
Årskurser F-6 
Antal elever  
Rektor/bitr. rektor Bo Egebrand (R) 
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(namn, tfn, e-post) Anette Danielsson (BR), tfn 17 71 57 
Exp. 17 98 57 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

 
Hastighetsbegränsningar 

 
Bussförbindelser etc.  

 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

 
Behov av åtgärder 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

 
Skolvägsplan 

 
Övrigt 

November 2011: A Danielsson avböjt möte eftersom det är svårt att få ihop tiden med 
utvecklingssamtal, ombyggnation mm. AD återkommer om hon får tid. 
2012-01-17: Mailat förslag på mötestider till AD. Inget svar. 
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Ludvigsbergsskolan 

Adress Vretasvägen 18, 818 34 VALBO 
Årskurser F-6 
Antal elever Ca 400 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Eva Jonsson (R) 
Owe Sjölund* (BR), owe.sjolund@gavle.se tfn 17 24 40 
Exp. 17 98 62 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

En avdelning, Björken, har sin infart vid Bäckvägen som är genomfartsled med stundvis 
relativt mycket personbilstrafik. Den andra infarten ligger mot återvändsgata till ett hy-
reshusområde. Övriga sidor angränsar mot cykelbanor. 
Vanligt att besökare till idrottshallen kör upp på skolgår-
den och parkerar, redan från tidig em. när det fortfarande 
är barn kvar på skolan. Bom finns, men den står oftast öp-
pen. En skylt om förbud att parkera på skolgården finns 
vid uppfarten, men respekteras inte. Den öppna bommen 
har gjort att även föräldrar börjat köra upp på skolgården 
för att lämna och hämta barn.  
Utanför Björken parkerar föräldrar på cykelbanan när de 
lämnar och hämtar sina barn. Det är svårt för gå-
ende och cyklande att ta sig fram på cykelbanan 
utan att snirkla bakom och mellan bilar som står 
där. 
Trångt, främst på em. vid busshållplatsen på Vre-
tasvägen när skolbussar står och väntar på elever 
och det samtidigt kommer linjebussar. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Längs Vretasvägen är det alltid 30 km/h. På Bäckvägen intill Björkens avdelning är det 
begränsat 30 km/h vardagar kl. 7.30–15.00. 
 
  

Infart skolgård 

Cykelbana vid Björken 

mailto:owe.sjolund@gavle.se
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Bussförbindelser etc.  

Busslinje 1, 91 och 99 finns inom gångavstånd från skolan. Bussarna 91 och 99 stannar 
på Vretasvägen, samma hållplats som skolbussar, 50 m från skolan. Linje 1 stannar på 
Valbovägen, ca 500 m från skolan.  Busshållplatsen på Vretasvägen som från början var 
till för skolbussar används även av X-trafiks bussar nr 91 och 99. Bra så till vida att man 
kan åka linjebuss dit men det blir trångt när dessa kommer samtidigt som skolbussarna 
ska hämta barn 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Någon särskild på-/avstigningsplats finns inte, de flesta släpper av längs Vretasvägen 
eller på Bäckvägen, den gamla bussfickan som då ofa innebär bilar 
som parkeras på cykelbanan. 
Personalparkering med plats för ca 15 bilar finns vid personalentrén på 
Vretasvägen. Ytterligare en parkeringsyta finns nedanför idrottshallen 
men där krävs tillstånd för att parkera mellan kl 06.00- 17.00. Till Gav-
legårdarnas hyreshus på Vretasvägen finns parkeringar utan speciella 
reservationer. Kan dessa användas av föräldrar som hämtar och lämnar 
samt av de som besöker skolan? 
 

Behov av åtgärder 

Kan bommen vid Vretasvägen, upp mot skolgården, hållas stängd för att få bort trafik 
från skolgården? 

Cykelbanan vid Bäckvägen, norr om 
Björkens infart, behöver avskiljas från 
bussfickan, antingen med skarpare och 
tydligare ”trottoarhöjning” alternativt 
betongsuggor. 
Kan X-trafik anpassa busstider så de inte 
kommer samtidigt som skolbussarna? 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Skolpersonal pratar med jämna mellanrum med de som kör upp på skolgården, de har 
även vid fler tillfällen ringt Q-park som varit dit och bötfällt felparkerade bilar. 
Informerar på föräldramöten, i mail och veckobrev om trafiksituationen men tyvärr fun-
gerar det bara kort tid. 
Samråda med X-trafik angående tider vid busshållplatsen för att slippa trängsel. 
 

Parkering på cykelbanan 
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Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

Ingen tidsplan. 
 
Skolvägsplan 

Kort presentation av materialet, inte visat filmen. Ingen uppgift om genomförande. 
 
Övrigt 

Föräldrarådet är aktiva och har skissat på ett förslag om hur en bra på-/avstigningplats 
skulle kunna se ut. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-30. 
 

Milbo skola 

Adress N Prästvägen 10, 806 48 GÄVLE 
Årskurser F-9 
Antal elever Ca 340 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Pontus Andersson (R), tfn 17 98 14 
Thomas Lindstedt* (BR), thomas.lindstedt@gavle.se 
tfn 17 98 53 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Marita Johansson marita.johansson@gavle.se 
tfn 17 97 56, 076-100 62 71 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Låg- och mellanstadium ligger vid N Prästvägen och delar byggnad med biblioteket. 
Högstadiet har sin byggnad närmare Hillevägen, även Milbo förskola ligger inom områ-
det. Bortom låg-/mellanstadium finns idrottshallen som används av skola, förskola samt 
en del externa besökare.  
Det är gott om GC-banor kring skolan som förbinder med 
busshållplatser och bebyggelse. Från skolans busshållplats 
och ner till parkeringen lutar det ganska starkt vilket gör att 
många elever kommer med hög fart rakt ut på parkeringen 
eftersom det saknas skyddsräcke eller annan avgränsning. 
Längst in på den gemensamma parkeringen finns möjlighet 
at åka runt vilket behövs för att servicefordon och transporter ska komma fram till sko-
lan. Vägen är skyltad ”Motorfordon förbjuden”. Om det finns bilar parkerade på de 

GC-bana mot parkering 

mailto:thomas.lindstedt@gavle.se
mailto:marita.johansson@gavle.se
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platser som ligger närmast skola/förskola, vilket 
det ofta gör, kan större fordon inte komma fram. 
Lastkaj och sopsortering finns vid parkeringen. 
Då sopbil, varutransporter etc. kommer, dras 
barn dit av nyfikenhet men är inte något problem 
eftersom det är ganska sällan de kommer. 

Förekommer att besökare till idrottshallen kör GC-banan till hallen. Även på cykelba-
nan intill högstadiet, norr om skolan har hänt att föräldrar kör in med bilar. 
 
Hastighetsbegränsningar 

På Hillevägen är begränsat till 30 km/h mellan kl. 7.30–8.30 samt 13.00–17.00, övrig 
tid 50 km/h. På N Prästvägen gäller alltid 30 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 3 går på Hillevägen och har god turtäthet. Hållplatser finns vid skolan, ca 200 
m från låg-/mellanstadium. 
 

På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Någon separat på-/avstigningsplats finns inte för barn som 
kommer med bil. På N Prästvägen finns en iordninggjord 
ficka för skolbuss samt en vändplats. På morgonen släpps 
barnen av och bussen åker vidare direkt. På em. kan bus-
sen stå upp emot 15 minuter och invänta barn. 
Parkeringen intill skolan, som tillhör Gavlefastigheter, har 
plats för ca 30-40 bilar men upplevs trång eftersom den 
ska räcka till skolpersonal, besökare till skola, bibliotek, 
förskola och till viss del även av besökare till Villa Milbo 

och idrottshallen. På helger står det 
ofta bilar på parkeringen, orsaken är 
okänd. Det saknas skyltar vid par-
keringen som beskriver när och vem 
som får stå där. 
 

Behov av åtgärder 

Skulle föräldrar kunna styras till att släppa av vid bussfickan på N Prästvägen? 
Parkeringen behöver skyltas för att tydligöra vilka som får använda den. Kan parker-
ingsrutorna närmast skolan tas bort för att större fordon ska komma runt i den snäva 

Skolbussens hpl. 

Inre del av parkering 
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kurvan längst in? Om trafik ska vara tillåten i den inre delen av parkeringen behövs ett 
skyddsräcke där cykelbanan mynnar ut i parkeringen. 
Thomas Lindstedt föreslår att bussfickan på N Prästvägen även fungerar som på-/avstig-
ning så att parkeringen viks till personal. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Det finns ett stort engagemang hos föräldrar med goda möjligheter att starta en föräld-
ragrupp som skulle kunna arbeta med trafikfrågan. Trafiken diskuteras ofta på föräldra-
möten och föräldraråd. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Ärende om biltrafik på GC-bana, ev. den intill Milbovändan. Betongsugga på gång vid 
Hillevägen för att få stopp på problemet (15196). 
 
Skolkartan 

Januari-februari 2012 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Resvaneundersökningen är intressant. Att göra 
en komplett skolvägsplan finns inte tidsplan för i dagsläget. 
 
Övrigt 

Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-19. 
 

Norrsundets skola 

Adress Skolgatan 19, 817 30 NORRSUNDET 
Årskurser F-5 
Antal elever Ca 70 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Pontus Andersson (R) tfn 17 98 14 
Monika Norén* (BR), tfn 0297-220 27, 070-414 15 55 
Exp. 17 72 80 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Avser att ha gemensamt ombud för Bergby och Norr-
sundet. 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  
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Skolan ligger på Skolgatan som är återvändsgata 
med skolan på höger och bostadshus på vänster 
sida. Starttiden på morgnarna är lagda så de över-
ensstämma med buss 25. Upptagningsområdet är 
främst Norrsundet men trots att de flesta har bara 
några hundra meters promenadväg till skolan är 
det många som blir skjutsade, uppskattningsvis 
20-30%. Bilvägen är för många betydligt längre än 
gångvägen. Parkeringskulturen är under all kritik; 
trots parkeringsförbudet på Skolgatan, parkerar 

man där, liksom på cykelbanor, mot körriktningen och då det saknas plats händer det att 
föräldrar ställer bilarna i bredd och blockerar gatan. Det är också vanligt att man lämnar 
bilen med motorn igång under tiden man följer sina barn in i skolan. Boende på andra 
sidan gatan har klagat. 
Intill skolan finns en idrottshall som även används av föreningar och privatpersoner. 
Besökarna dit parkerar på cykelbana, trottoar och andra felaktiga platser vid skolan. 
Servicefordon som ska till skolan fungerar bra eftersom det mesta kan skötas från par-
keringen bortom skolan. Triennium, som ansvarar för fastighetsskötseln, kör ofta in på 
skolgården helt i onödan, men det pågår diskussioner och hoppas lösa sig. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Hela Norrsundet har 50 km/h som tillåten hastighet och det är ofta som det körs för fort, 
även på den korta Skolgatan upplevs det som en del kör fortare än 50 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 25 trafikerar Norrsundet, Bergby, Hamrångefjärden och Gävle och har turer 
med ca en timmes intervall, något tätare vid skoldagens slut. Ca 150 m till hållplatsen. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter 

Det finns en parkering alldeles intill skolan som används 
av personal men skulle räcka även till föräldrar som 
skjutsar och måste följa sina barn in. 
I korsningen Skolgatan Järnvägsgatan, ca 100 m från 
skolan, finns två parkeringsytor, den ena tillhör Gavle-
gårdarna och den andra ligger intill kiosken. Ingen av 
parkeringsytorna används särskilt mycket och skulle 
kunna användas av föräldrar som behöver parkera. 

 

Skolgatan 

Gavlegårdarnas parkering  
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Behov av åtgärder 

Hastigheten behöver sänkas till 30 km/h åtminstone på Skolgatan. 
En säker på-/avstigningsplats som ligger en bit ifrån skolan skulle behövas. 
Diskuterade om man skulle kunna dela upp så 
att parkeringen närmast skolan används av för-
äldrar till barn i åk F-1 och föräldrar och barn 
från åk 2 använder sig av parkeringen vid Järn-
vägsgatan när de behöver parkera. 
Behöver hjälp med att få ordning på de som lämnar bilarna på tomgång, de som blocke-
rar framkomlighet och bryter mot p-förbud. En följd av de klagomål som kommit från 
närboende. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen 

Tror att vandrande skolbussar eller ”Morfarvandringar” skulle kunna vara något för 
skolan eftersom så många har nära till skolan. Man 
har pratat om att servera lunch för äldre vilket skul-
le kunna tas med i samma diskussion. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

Förhoppningsvis mitten av mars. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Intresserad av att göra en resvaneundersökning. 
 
Övrigt 

Från ht-12 har Norrsundet troligen endast åk F-3. 
Vintertid finns bra möjlighet att åka spark till Norr-
sundets skola och några sparkar fanns parkerade vid 
cykelstället. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2012-02-14. 
 
  

Parkering vid kiosken 

Norrsundet 
februari 2012 
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Nynäs Montessoriskola 

Adress Hälsingegatan 2, 803 25 GÄVLE 
Årskurser F-9 
Antal elever F-3: 85, 4-6: ca 50, 7-9: 55 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Kurt Hjalmarsson (R) 17 98 84 
Victoria Strandberg-Zarotti* (BR) 
victoria.strandberg.zarotti@gavle.se tfn 17 99 86 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolan ligger mellan Hälsingegatan, 
Kaplansgatan och Valbogatan som 
alla är ganska hårt trafikerade och en 
hel del trafik med hög fart. Skoma-
kargatan och Brändströmsgatans åter-
vändsgata har relativt lite trafik. Ele-

verna måste korsa Kaplansgatan för att komma till idrottslektionerna vid Nynäshallen. 
Personalen känner otrygghet över att den ska användas flera gånger varje dag. 
Minimalt med skjutsande föräldrar som troligen beror på att många är närboende och 
många är invandrarbarn. F-6-elever kommer främst från stadsdelen Nordost och upp-
skattningsvis 70-80% av eleverna i åk 7-9 är närboende. 
Sopbilen kör in på skolgården eftersom sopkärlen är placerade inne på gården. Den kör 
då mitt bland lekande barn vilket känns otryggt, gäller även IT-service. Post och intern-
post kommer till Hälsingegatan och fungerar bra, liksom paketleveranser och Sodexo. 

Många invandrarbarn, uppskattnings-
vis 150 st. i åk F-6, kommer från 
Nordost och går oftast utan vuxen 
efter hårt trafikerade gator (Rådmans-
gatan, N Kungsgatan, Valbogatan och 
Kaplansgatan) mellan hem och skola. 
Invandrarbarnen saknar ofta trafiksä-

kerhetskunskap och föräldrarna förstår inte att det är deras ansvar hur barnen tar sig till 
och från skolan. I korsningarna Valbogatan/Kungsgatan och Valbogatan/Rådmansgatan 
har personalen sett flera incidenter med dessa barn. Stora träd i Esplanaden skymmer 
sikten för både fotgängare och trafikanter. 
 

mailto:victoria.strandberg.zarotti@gavle.se
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Hastighetsbegränsningar 

Hälsingegatan: 30 km/h kl 7.30–8.30, 12.30–16.00, övriga tider 50 km/h. På Bränd-
strömsgatan gäller 30 km/h medan det på Valbogatan, Kaplansgatan, N Rådmansgatan 
och N Kungsgatan har 50 km/h som barnen boende på Nordost måste passera för att ta 
sig till och från skolan. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinjerna 1 och 2 med hög turtäthet och busslinje 4 med relativt hög turtäthet passe-
rar alla på Valbogatan och har hållplats mindre än 200 m från skolan. Busslinjerna 26, 
41, 48 och 150 passerar på Västra vägen och har hållplatser ca 600 m från skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

På Kaplansgatan finns en 10-minutersparkering på samma sida 
som skolan och på motstående sida, vid Nynäshallen, finns en 
bussficka som används av skjutsande föräldrar. Även på Bränd-
strömsgatan, vid vändplatsen, finns bra möjlighet att släppa av 
och hämta barn. 
 
Behov av åtgärder 

Högst prioritet är att få hastigheten på Kaplansgatan mellan Val-
bogatan och Hälsingegatan sänkt till 30 km/h. 
Även där Valbogatan korsar N Kungsgatan och N Råd-
mansgatan skulle behövas någon trafiksäkerhetsåtgärd. 
Hur får man bort servicefordon från skolgården? Det 
bör finnas bättre alternativ. 
Hur utbildar man invandrarbarn så de tänker säkert i 
trafiken? Hur kommer man åt deras föräldrar som sällan kommer på föräldramöten? 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Försöker informera men kan vara svårt eftersom föräldrarna inte har samma kultur vad 
gäller kontakter med skolan kan det många gånger vara svårt. 
Försöker lära barnen trafikkunskap. 
Vandrande skolbuss från Nordost skulle kunna vara en lösning. 
 

Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
  

Säker på/avstigning 
Brändströmsgatan 

10 min parkering 
Kaplansgatan 
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Skolkartan 

Klar 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Stämmer av med arbetslaget hur de ska göra 
med den men ser materialet som intressant och tycker det är en viktig bit. 
 
Övrigt 

Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-23. 
 

Prolympia (F) 
Adress Prolympia F-6, Idrottsvägen 13, 806 33 GÄVLE 
Årskurser F-9 
Antal elever F-6 = 256 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Göran Larsson (R) goran.larsson@prolympia.se 
tfn 026-678 51 21, 070-276 01 07 
Lena Utby* (BR) lena.utby@prolympia.se 
tfn 026-678 51 11, 070-269 77 68 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Lena Utby, se ovan. 
Camilla Hellgren, camilla.hellgren@prolympia.se 
tfn 026-678 51 20 (exp.) 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolan har många föräldrar som skjutsar och 
som till viss del kan bero på stort geografiskt 
upptagningsområde. Många stannar med sina 
bilar på cykelbanan i kanten av parkeringen, 
parallellt med skolgården samtidigt som andra 
barn kliver av på den markerade parkeringen 
och går bland bilar som stannat på cykelbanan. 
Blir även svårt för personalen att komma fram 
till sina parkeringsplatser. 
Cykelbanan längs parkeringen har försvunnit!? 
Markering och skyltningen är borttagen.  
Många elever kommer cyklande alt. gående från 
Bäckebrovägen, via Sätrahöjdens cykelbana, 

Parkeringen och cykelbana 

Överfart Sätrahöjden vid Folkparksvägen 

mailto:goran.larsson@prolympia.se
mailto:lena.utby@prolympia.se
mailto:camilla.hellgren@prolympia.se
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och korsar Sätrahöjden vid Folkparksvägen. Även de elever som kliver på/av bussen vid 
intilliggande hållplats korsar Sätrahöjden just där. 
Elever som kommer med buss från Valbo och 
Västra Gästrikland byter till busslinje 2 vid 
SOS-kiosken lever farligt när de inte använder 
övergångstället vid Västra Vägen. Skolan kän-
ner ett ansvar för problemet men har svårt att 
påverka när det är långt ifrån skolan. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Sätrahöjden och Folkparksvägen är begränsade till 30 km/h mellan kl 7.30–8.30 och 
12.30–17.00, Idrottsvägen har 30 km/h mellan kl. 8.00–15.00. övriga tider gäller 50 
km/h på vägarna. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 2 med god turtäthet passerar på Sätrahöjden och har hållplats ca 200 m från 
skolan. Busslinje 3 med god turtäthet och linje 25 med turer varje timme passerar på 
Södra Kungsvägen och har hållplatsen ca 600 m från skolan. Många elever kommer via 
busslinjerna 1 med god turtäthet samt 41 och 91 och byter då till linje 2 vid SOS-kios-
ken på Västra vägen. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Stor parkering i anslutning till skolan som delas 
med Estraden. Parkeringsytan ägs delvis av 
kommunen och delvis av Estraden. Den stora 
ytan gör att trafiken till och från skolan blir 
ganska förvirrande med föräldrar som kör åt 
olika håll.  
Personalparkering finns intill stora parkeringen 
vid skolans infart. 
 
Behov av åtgärder 

Högsta prioritet är ett övergångsställe vid korsningen Sätrahöjden/Folkparksvägen så att 
eleverna på ett säkert sätt kan ta sig till och från buss o cykelbana väster om Sätrahöj-
den. 
Vad kan man göra åt Västra vägen vid SOS-kiosken? 
Kan den stora parkeringen på något sätt säkras t.ex. genom att göra den enkelriktad? 

Västra vägen/SOS-kiosken 

Parkering Prolympia och Estraden 
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Den del av parkeringen som tidigare varit cykelbana behöver säkras med t.ex. staket 
alternativt höjas upp så att inte bilar inte kör där. 
Varför försvann cykelbanan längs parkeringen? 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Prata med elever och föräldrar. Informerar genom veckobrev. Trafik i undervisningen. 
Ser det som viktigt att få fler att välja bort bil eftersom man vill att idrott, motion och 
hälsa ska genomsyra hela verksamheten, inklusive hur man tar sig till/från skolan. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Angående parkeringen och cykelbanan. Även i samband med ändring av 
tiden för 30 km/h på Idrottsvägen. 
Medborgarförslag att sätta vägbulor vid Prolympia (10KS33M). Ären-
denr. 6/10.4? 
 

Skolkartan 

Har fått skolkartan vid tidigare tillfälle och jobbar med den. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet och visat filmen. Ingen plan för genomförande men ser materialet 
som intressant eftersom skolan har stort geografiskt upptagningsområde. 
 
Övrigt 

Busskudde vid Sätrahöjden/Folkparksvägen ska förbättras. Däremot inget övergångs-
ställe. 
Ingår tillsammans med Solängsskolan i VTI:s projekt om trafik vid skolor. 
Sivert Uppman skickar utförligare information angående skolskjuts till Lena Utby enligt 
ök med SU 120113. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-11-17. 
 

Sofiedalsskolan 

Adress Fritidsvägen 4, 818 30 VALBO 
Årskurser F-9 
Antal elever Ca 550 
Rektor/bitr. rektor Eva Jonsson (R) 
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(namn, tfn, e-post) Catharina Högström* (BR), tfn 17 71 33 
Exp. 17 98 65 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

 
Hastighetsbegränsningar 

 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 1 med god turtäthet och linje 99 med enstaka turer per dag. Busslinje 91 har 
morgontur som kör fram till skolan. Övrig tid med ca en timmes intervall har hållplatsen 
ca 800 m från skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

 
Behov av åtgärder 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt) 

 
Skolkartan 

 
Skolvägsplan 

 
Övrigt 

Ur f-rådsprotokoll 2011-05-05:  

Trafiken vid skolan Anna Ivarsson har talat med Gösta Nordkvist, Tekniska kontoret. 
Han kunde inte sätta upp fler 30-skyltar, då dessa redan finns vid varje infart, men han 
har lovat att sätta upp en ”Varning för skola/barn-skylt”. Till nästa vinter bör det sägas 
till på en gång att det ska plogas bredare, för att bilar lättare ska kunna passera.  
Ur f-rådsprotokoll 2011-10-20:  

Under våren 2010 har bl.a. följande frågor diskuterats.  
(a) Trafiksituationen vid skolan diskuterades, bl.a. att vissa föräldrar kör fort. Skrivning på 
skolans hemsida om detta så att föräldrar informeras. Skolrådets skrivelse till tekniska kon-
toret har besvarats med information om att skyltning finns och att ett ev. nästa steg skulle 
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kunna vara en vägbula, men det är inget som planeras. Skolrådet avser fn. inte driva frågan 
vidare just nu.  
Ärenden från Skolrådet (a) Snöskottning  
Önskemål om att vägen ner till skolan (sportcentrum/ishallen) och vid parkeringsplatsen 
plogas/skottas relativt brett redan från början så att det inte blir trafikkaos. Det är viktigt 
att bilarna som lämnar barn på Sofiedalsgården(förskolan) kan parkera och bilar ändå 
kan köra förbi. Skolan har inget direkt inflytande över snöskottningen utan det är fastig-
hetsägaren Gavlefastigheter som sköter snöskottningen på parkeringsplatsen. Tekniska 
kontoret ansvarar för vägen. Göran Berggren kontaktar kommunen i denna fråga. 
Januari 2012: C Högström vill avvakta att boka möte tills att mötet i Forsbacka är ge-
nomfört. 
 

Solgläntan (Stigslund) 

Adress Vallarstigen 11, 806 41 GÄVLE 
Årskurser F-6 
Antal elever 215 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Johanna Lodin (R) 
Tage Gardfjell* (BR F-3) tage.gardfjell@gavle.se 
tfn 17 99 60, 070-414 11 45 
Expedition 17 71 80 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolans upptagningsområde är utöver Stigslund även Strömsbro, Forsby och Åbyggeby. 
Uppfattningen om antalet barn som skjutsas till skolan varierar hos personalen. Ändå 
upplevs det som många elever åker buss till skolan. Den enda trafikerade vägen i direkt 
anslutning till skolan är Vallarstigen där infart till skola och parkeringar finns, även  

cykelställ och busshållplatser är förlagda på den 
sidan av skolan. Busshållplatsen är utrustad med 
skyddsstaket och övergångsställe. På övriga sidor 
om skolan finns Stigslunds affärscentrum, hyres-
hus samt skog. En förskola finns inom samma 
kvarter.  

 
Hastighetsbegränsningar 

Trafiken vid Vallarstigen är begränsad till 30 km/h, på Furumovägen gäller 50 km/h. 

mailto:tage.gardfjell@gavle.se
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Bussförbindelser etc.  

Busslinje 3 med god turtäthet trafikerar vid Furumovägen och har närmaste hållplats ca 
200 m från skolan. Linje 11 har relativt bra turtäthet med närmaste hållplats ca 600 m 
från skolan. Skoltur 195 stannar på Vallarstigen. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Någon särskilt på-/avstigningsplats finns inte markerad. 
Parkeringen vid Vallarstigen är otillräcklig eftersom den 
används av både föräldrar och personal. 
Vid Stigslunds centrum finns en stor kundparkering som 
är gratis. 
Även på Furumovägen kan finnas möjlighet att släppa av för 
att inte trängas med personal, bussar och bilar, elever som 
kommer med buss vid Vallarstigen. Några föräldrar använ-
der den. 
 
Behov av åtgärder 

Fler personalparkeringar samt markerad parkering för föräldrar, besökare samt en ruta 
markerad för rörelsehindrade. 
Enligt rektor finns ett antal problem vid skolan som behöver åtgärdas. Inga detaljer do-
kumenterade eftersom hon inte hade möjlighet att vara med. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen 

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Klagomål om höga hastigheter vid Vallarstigen. Mätningar visar dock inga större pro-
blem. 
 
Skolkartan 

Prel. januari 
  
Skolvägsplan 

Kort presentation av materialet, inte visat filmen. Ingen uppgift om genomförande. 
 
Övrigt 

Kundparkering, Stigslunds centrum 

Furumovägen, bostadspark. 
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Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-02. 
 

Solängsskolan 

Adress Parkvägen 16, 802 67 GÄVLE 
Årskurser F-9 
Antal elever Ca 700 varav F-6 har ca 300 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Sofia Nordell Kvarnebrink* (R) sofia.nordell_kvarne-
brink@gavle.se 17 98 68 
Carina Dahlenlund (BR F-3) tfn 17 22 87 
Pernilla Dahlborg (BR åk 4-9) tfn 17 22 82 
Expedition 17 98 68 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Bergsgatan och Parkvägen, som ramar in skolan åt två håll, är mycket hårt trafikerade. 
På skolans andra sida finns Majorsgatan och 
Tegnervägen som båda är enkelriktade samt 
Baldersgatan. Även om den sidan av skolan be-
står av ett lugnt villaområde så är det kaos varje 
morgon när många föräldrar släpper av barn där. 
Man kör mot riktningen, stannar, vänder och 
backar, samtidigt som barn och föräldrar går mitt 

bland alla bilar. Det förekommer även att Sodexo, sopbilen och cyklister åker mot rikt-
ningen. Man upplever att vissa bilar håller för hög fart. 
På Tegnérvägen finns skyltar om parkeringsförbud men många bryter mot den regeln 

och det är också vanligt att man parkerar på fel sida, mot rikt-
ningen eller på de gräsytor som finns. Parkeringskulturen är un-
der all kritik. Personalen har ibland svårt att komma fram till sin 
parkering. 
Skolan har flera elever från ”Landningen” som bor på Nordost 
och saknar trafikkunskap vilket skapar oro över hur de tar sig till 
och från skolan. 

 
Hastighetsbegränsningar 

Tegnérvägen 

Tegnervägen 
P-förbud 

mailto:sofia.nordell_kvarnebrink@gavle.se
mailto:sofia.nordell_kvarnebrink@gavle.se


  

 Sid 55 (76) 

 
 

   

 

   
 
 
 
 

Parkvägen och Bergsgatan är begränsad till 30 km/h mellan kl 7.30–16.00, övrig tid 50 
km/h. Baldersgatan, Majorsgatan och Tegnérvägen är begränsade till 30 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinjerna 3, 10 och 15 har alla god turtäthet och stannar inom promenadavstånd från 
skolan. Linje 3 stannar på Kaserngatan ca 600 m från skolan, linje 10 stannar på Bergs-
gatan, direkt utanför skolan och linje 15 stannar vid Konserthuset ca 500 m från skolan. 
Hållplatsen på Bergsgatan används även för skolbussar. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Skolan saknar markerad på-/avstigningsplats. Många lämnar och hämtar sina barn på 
Majorsgatan/Tegnérvägen där det uppstår kaos varje mor-
gon. Några använder busshållplatsen på Bergsgatan främst 
som avstigningsplats. 
Personalparkering finns på Majorsgatan samt Baldersgatan 
för totalt ca 15-20 bilar. 
 
Behov av åtgärder 

Mycket behöver göras för att säkra på-/avstigning för de som kommer med bil. Utrym-
met runt skolan är trångt och möjligheterna att stanna är begränsade. 
Trafikutbildning till barn från Landningen eftersom de har en bit att gå till skolan. Dessa 
barn åker i princip aldrig bil eftersom familjerna sällan har bil. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpun kt) 

Klagomål om hämtning/lämning som ger mycket trafik (16065). 
 
Skolkartan 

Tittar på kartan och kompletterar med bl.a. alternativa på/avstigningsplatser men har 
ingen tidsplan. Har svårt att tänka sig på/avstigningsplatser en bit från skolan som skulle 
fungera bra. Vill använda skolkartan till orientering. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Ett bra och intressant material. Ingen tidsplan 
för genomförande. 

Baldersgatan 
personalparkering 
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Övrigt 

Ingår tillsammans med Prolympia i VTI:s projekt om trafik vid skolor. 
Intresserad av vandrande skolbuss. 
Lokalradioreportage inspelat 14 december, sändes 19 dec 2011. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-12. 
 

Stenebergsskolan 

Adress Första Tvärgatan 25, 802 84 GÄVLE 
Årskurser 6-9 
Antal elever  
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Kurt Hjalmarsson (R) 
Ola Johansson (BR), tfn 17 98 51 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

 
Hastighetsbegränsningar 

 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 1, 12 och 14 med hållplats 150-300 m från skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

 
Behov av åtgärder 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

 
Skolvägsplan 
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Övrigt 

Främst högstadium, ingen kontakt. 
 

Stora Sätra 

Adress Porfyrvägen 11, 806 31 GÄVLE 
Årskurser 6-9 
Antal elever Ca 250 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Hans Stockselius (R), tfn 070-414 15 04 
Ulla Hägglund (BR), tfn 17 92 46 
Exp. 17 98 71 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

 
Hastighetsbegränsningar 

 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 2 och 10, båda med hållplats ca 150 m från skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

 
Behov av åtgärder 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

 
Skolvägsplan 
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Övrigt 

Främst högstadium, ingen kontakt. 
 

Strömsbro skola 

Adress Hillevägen 11, 806 46 GÄVLE 
Årskurser F-6 
Antal elever 375 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Johanna Lodin (R) 
Gerd Åström* gerd.astrom@gavle.se tfn 17 81 58 
Expedition 66 32 66 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Strömsbrovägen är relativt hårt trafikerad med lång rak-
sträcka vid skolan. Gemensam infart till skolans parker-
ing, på/-avstigningsficka och busshållplats skapar visst 
kaos när bussar och föräldrar kommer samtidigt. 
Elever som väntar på buss/skjuts går omkring på parker-
ingen samtidigt som bilar kommer och åker. 
Ungefär hälften av eleverna uppskattas åka bil till skolan. 

Många elever kommer från Bönan, Harkskär och Forsby. 
Det finns två övergångsställen vid skolan, det ena med trafikljus ligger alldeles utanför 
skolan och det andra är placerat närmare Oskarsbron och Konsum. Båda behövs efter-
som besökare till Konsum använder övergångsstället närmast bron. Personalen har sett 
incidenter och att det förekommer viss nonchalans från bilister när det gäller stannande 
vid övergångsstället. 
NTF Gävleborg har gjort hastighetsmätningar på Hillevägen intill skolan under tider det 
råder 30 km/h (februari 2011). Resultatet visade att väldigt många kör för fort. 
 
Hastighetsbegränsningar 

På Hillevägen gäller 30 km/h mellan kl. 7.30–8.30 samt 13.00–17.00, övrig tid 50 km/h. 
 
  

Busshpl/på-avstigningsficka 

mailto:gerd.astrom@gavle.se
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Bussförbindelser etc.  

Busslinje 3 med god turtäthet och linje 11 med relativt bra turtäthet stannar båda två 
alldeles utanför skolan. Skoltur 195 stannar i direkt anslutning till skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Intill skolan finns en stor parkering som används av både personal och besökare. 
Föräldrarådet har jobbat för att få fler föräldrar att släppa av och hämta sina barn vid 
intilliggande Konsum och gå Magasinsgatan mot skolan. Övergångsställe med trafikljus 
finns så vägen bör vara relativt säker 
 
Behov av åtgärder 

30-sträckan skulle behöva förlängas till 
Konsum/Oskarsbron. 
Parkeringen vid skolan är ett riskmoment 
men vad kan göras? 
Behöver få flera föräldrar som använder 
alternativa på/avstigningsplatser. 
Föräldrarådet har önskemål om en skylt som meddelar att ”Du kör för fort”. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka 
trafiksituationen 

Arbetar med föräldrar, elever och personal för att få förståelse. 
Även föräldrarådet har gjort utskick och jobbat för att få en bättre 
trafiksituation. De har bl.a. arbetat för att föräldrar ska släppa 
av/hämta sina barn vid Konsum och att barnen går Magasinsgatan 
(bilfri) och korsar Hillevägen vid bevakade övergångsstället. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Problem med trafikljusknapp (16477). Behov av säker övergång på Hillevägen. Kom-
mer att anläggas med busskuddar vid Strömsbro IP i samband med byggnation vid IP 
(16750). 
 
Skolkartan 

En förenklad skolkarta har tagits fram, skannats in av Tekniska (Marie Wallström) och 
överlämnats till föräldrarådet för att komma igång nu när ämnet är aktuellt. 
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Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Ingen uppgift om genomförande. 
 
Övrigt 

Föräldrarådet är väldigt aktivt och har tagit fram ett material som de kallar ”Strömsbro-
modellen” och går ut på att få en bättre trafiksituation runt skolan. Den tar upp frågor 
om bl.a. trafikvärdar, cirkulationsplats för på/avstigning, skapa medvetenhet, varierande 
starttider på morgnarna. 
Föräldrarådet arbetar med ett mail som ska skickas från personal till föräldrar för att 
informera om situationen och vad som kan göras av var och en för att bättra på trafiksi-
tuationen. Kontaktpersoner i föräldrarådet är Veronica Magnusson, tfn 0733-43 42 59 
och Karin Mattson, tfn 070-171 25 23. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-06. 
 

Sörbyskolan 

Adress Granitvägen 12, 802 62 GÄVLE 
Årskurser F-9 
Antal elever Ca 450 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Elisabeth Jonsson Höök (R) 
Katarina Jonsson* (BR) katarina.jonsson@gavle.se 
tfn 17 71 40 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Fredrik Sjösten fredrik.sjosten@gavle.se 
tfn 17 93 42 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolan angränsar till Korp-, Granit-, Blockstens- och Västra Trädgårdsvägen. Från 
Blockstensvägen finns en gångstig till skolan. 
Många elever, främst i åk F-6, åker bil till skolan. Särskolebarnen som kommer med 
taxi blir ibland skjutsade ända in på skolgården, vilket inte är nödvändigt.  
Varutransporter samt post behöver inte åka in på skolgården så det fungerar bra. Sodexo 

kommer vid 8-tiden på morgonen och levererar vid varu-
intaget på Granitvägen, utanför skolgården. En cykel-
parkering finns nära varuintaget men upplevs inte som 
något problem. Ytterligare en cykelparkering finns intill 
högstadiets och kansliets byggnader mot Granitvägen. 

Snörika vintrar blir det höga snövallar vid skolan som kan vara ett trafikproblem med 

Cykelparkering Granitvägen 

mailto:katarina.jonsson@gavle.se
mailto:fredrik.sjosten@gavle.se
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begränsad sikt. 
 
Hastighetsbegränsningar 

På samtliga gator gäller 30 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 3 med god turtäthet och linje 4 med relativt god turtäthet stannar båda på Gra-
nitvägen precis vid skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Skolan saknar separat på-/avstigningsplats för de som kommer med bil eller taxi. 
Låg- och mellanstadiets personalparkering finns på Korpvägen och är inte tillräcklig. 
Dessutom problem för personal att komma fram 
när föräldrar ställer sig där då de lämnar och häm-
tar barn. Högstadiets personal har sin parkering 
på Granitvägen intill Tomaskyrkan. 
 
Behov av åtgärder 

Personalparkeringen behöver utökas för att räcka till alla. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

I samband med tidigare trafikprojekt 2009/2010 
 
Skolkartan 

Klar januari-februari 2012 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. 
Liknande resvaneundersökning gjord i samband med tidigare trafikprojektet. Intressera-
de av att göra en uppföljande undersökning för att se om tidigare projekt påverkat res-
vanorna. 
 
  

Personalparkering Granitvägen 
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Övrigt 

Skolan hade 2009/2010 ett stort trafikprojekt, något fortsatt arbete är inte planerat. Bl.a. 
föreslogs säkra på-/avstigningar på rätt sida av Korpvägen. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-19. 
 

Trädgårdsskolan – Gävle kristna skola (F) 
Adress Pukslagarvägen 50, 804 32 GÄVLE 
Årskurser F-9 
Antal elever Ca 40 varav ca 20 F-6 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Elisabeth (Lisa) Hellström* (R) lisa@gks.nu  
Expedition 61 17 75 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Lisa Hellström, se ovan. 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolan ligger efter Pukslagarvägen, i kanten av ett 
lugnt bostadsområde, som granne finns ett mindre 
gruppboende. I princip hela skolans verksamhet är 
inom samma lokal och område. 
En skarp kurva precis vid skolan har något skymd 
sikt pga. ett buskage.  

Störande trafik är näst intill obefintlig, händer någon gång 
ibland att bilar och bussar kommer med hög fart. 
Ett övergångsställ finns strax före vändplatsen för att ta sig till 
busshållplatsen. 
Mat- och soptransporter sköts utanför skolgården och skapar 
därför inget problem. Posten som kommer med moped, funge-
rar bra. 

 
Hastighetsbegränsningar 

Hela området och även Pukslagarvägen är begränsat till 30 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 2 med god turtäthet har utgångsplats precis vid skolan 
 

Pukslagarvägen – hållplats och vändplats 

Övergångsställe 

mailto:lisa@gks.nu
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På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Skolan har ingen särskild på-/avstigningsplats. Parker-
ingen intill skolan räcker bra och används även som på-
/avstigningsplats. Möjligen ett riskmoment när man 
backar ut från parkeringsrutan. 
 
Behov av åtgärder 

Häcken/buskaget i kurvan behöver klippas ner. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Trafikkalendern används i skolarbetet. 
Eftersom skolan är så liten går mycket att lösa internt. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Inga kontakter sedan man flyttade till Bomhus, däremot en hel del under tiden skolan 
låg i Andersberg. 
 
Skolkartan 

Ingen tidsplan. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet och visat filmen. Ingen uppgift om genomförande. 
 
Övrigt 

Eventuellt på gång med en förskola i lediga delar av skolbyggnaden. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-13. 
 

Trödje skola 

Adress Tittmyravägen 16, 805 97 GÄVLE 
Årskurser F-6 
Antal elever 62 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Pontus Andersson (R), tfn 17 98 14 
Exp. 17 92 43 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

Skolans parkering 

Skymmande buskage 
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Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Alltid 30 km/h. 
 
Hastighetsbegränsningar 

 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 25 med ungefär en tur per timme har närmaste hållplats ca 300 m från skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

 
Behov av åtgärder 

 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Klagomål via polisen att det blir konflikt då bussen hämtar/lämnar bar och det samtidigt 
åker bilar på samma plats (3/11.9). 
 
Skolkartan 

 
Skolvägsplan 

 
Övrigt 

2012-01-17: Mailat förslag på mötestider till P Andersson. Inget svar. 
 

Ulvsätersskolan 

Adress Ulvsätersvägen 27, 806 35 GÄVLE 
Årskurser F-5 samt grundsärskola och träningsskola F-9 
Antal elever Ca 400 varav 50 i grundsär- och träningsskola 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Hans Stockselius (R), tfn 070-414 15 04 
Åsa Hedblom* (BR), tfn 17 97 74 
Exp. 17 92 42 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Toni Eriksson, tfn 070-414 11 51 
toni.eriksson@gavle.se  

mailto:toni.eriksson@gavle.se


  

 Sid 65 (76) 

 
 

   

 

   
 
 
 
 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring sk olan 

Skolan är fördelad på två byggnader längst in efter Ulvsätersvägen med stor vändplats 
vid skolan. 
Det finns gott om cykelbanor kring skolan och de flesta av 
eleverna bor i Sätra. Cykelbanorna omkring skolan upplevs av 
många barn som mörka och otrygga. Elever som kommer på 
cykel från den nordvästra sidan av skolan har hög fart när de 
ginar in framför skolan. Personalen är orolig att det ska hända 
något när de korsar den väg som taxibilarna kör. 

Elever som ska till särskola och träningsskola åker 
taxi vilket innebär ca 20 taxibilar som dagligen 
lämnar och hämtar elever vid 7.30–8.00 resp. 
12.00–16.00. Taxi har en egen infart på skolans 
västra sida, dock via cykelbana. Slingan fungerar 
bra och det är ytterst sällsynt att föräldrar missbru-
kar den. 

Trottoaren längs Ulvsätersvägen skottas sällan/dåligt vintertid 
vilket gör att många går mitt i vägen och de som släpper av sina 
barn stannar ibland mitt i vägen. 
Sommartid är de många som cyklar eller går till skolan men vin-
tertid är det många av barnen från Sätras norra delar som åker bil, 
uppskattningsvis 60-70%. 
Leveranser till Alfahuset fungerar utan att man behöver köra in på 

skolgården medan Betahuset får sina leveranser inne på skolgårdens baksida vilket be-
tyder att större transporter går över skolgården. Sodexo kommer ca 6.30 vilket är ok, 
ibland mitt på dagen vilket inte är lika uppskattat när de ska upp till Betahuset mitt un-
der en rast. Renhållarnas tider är på gång att ändras så detta kommer troligen att lösa 
sig. Frukt-/gröntleveranser kommer två ggr i veckan till både Alfa och Betahuset. Ad-
ministrationen ligger i Alfahuset så posten klarar all leverans utanför skolgården. IT-
service och Triennium fungerar bra. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Tillåten hastighet på Ulvsätersvägen är 30 km/h. 
 
  

GC-bana mot 
 Jaktstigen o Skyttestigen 

Taxiinfart till sär-/träningsskola 

Ulvsätersvägen 
trottoar 
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Bussförbindelser etc.  

Busslinje 2 och 10, båda med närmaste hållpålats ca 500 m från skolan. Linje 2 har god 
turtäthet och linje 10 har relativt god turtäthet. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

En särskild på-/avstigningsplats är iordnings-
tälld i vändplatsen för de som stannar till och 
släpper av sina barn. Tyvärr används den 
även som parkeringsplats av föräldrar som 
följer sina barn in. 
En skyltad personalparkering med flera plat-
ser finns nära skolan men det har förekommit 
att personal även ställt sig på Gavlegårdarnas 
parkeringsplatser vilket ogillas av de boende. 
Det är tillåtet att parkera längs hela Ulvsätersvägen. Ca 150 meter in på Ulvsätersvägen 
finns en parkering som tillhör Gavlegårdarna och sällan är full. Funderingar finns om 
den skulle kunna användas som på-/avstigningsplats. 
 
Behov av åtgärder 

Tycker det är svårt att påverka föräldrar till en förändring och behöver hjälp för att 
minska skjutsande och att få en bättre trafik- och parkeringskultur utanför skolan. Kan 
man bötfälla felparkerande föräldrar? Annat som kan göras? Efterlyser en kommunal 
parkeringsvakt som skulle kunna vara med någon morgon och informera föräldrar vad 
som gäller om parkering. 
Önskemål om fler cykelställ eftersom det för-
svunnet ett antal i samband med ombyggnation 
för något år sen. Finns dock ganska många cykel-
ställ. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Personalen tycker det är svårt att nå ut till föräld-
rarna med budskap om bättre trafikmiljö. Bl.a. har 
de stått ute på vändplatsen på morgnarna för att 
påminna föräldrar detta men blir mest dumförkla-
rade. 
 
  

På-/avstigningsplats med parkerade bilar  

En av två cykelparkeringar 

Vändplats 
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Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Skolan har fått förlängd skyltsättning (Örjan Ohlson). 
 
Skolkartan 

Tilldelad, ingen tid överenskommen 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Intresserad främst av resvaneundersökning. 
 
Övrigt 

Efterlyser idéer och förslag som tas fram centralt i kommunen och erbjuds skolorna för 
att arbeta med trafik. 
Ur Skolrådsprotokoll 2011-04-06: 

Övriga frågor.  
Trafiksituationen har blivit bättre efter att Åsa och Tonys insatser.  
Det kommer att sättas upp en skylt som säger att det går bra att stanna där och släppa av 
barnen och hämta dem efter skoldagen. Men, du får inte parkera bilen.  
På vintern ska det skrapas bättre på trottoarerna så att det går bra att barnen kan kliva ur 
bilen och gå på trottoaren.  
Ett förslag var att vi kunde ha ett rullande schema på ”parkeringsvakter”. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2012-02-13. 
 

Varva skola 
Adress S Varvavägen 57-59, 806 48  GÄVLE 
Årskurser F-3 
Antal elever Ca 85 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Pontus Andersson (R), 17 98 14 
Thomas Lindstedt* (BR), thomas.lindstedt@gavle.se, 
tfn 17 98 53 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Marie Olsson marie.1.olsson@gavle.se tfn 65 93 67 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan 

Skolan ligger i slutet av Södra Varvavägen som slutar vid skolan och intilliggande för-
skola. Trafiken där är främst de som ska till skola/förskola. Hillevägen, på andra sidan 

mailto:thomas.lindstedt@gavle.se
mailto:marie.1.olsson@gavle.se
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skolan, är genomfartsled men avskiljs en cykelbana. Ett 
skyltat övergångsställe finns på Hillevägen mitt för skolan. 
Några problem med trafiken upplever man inte. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Hillevägen är begränsad till 30 km/h kl. 7.30–8,30 samt 
13.00–17.00, på Södra Varvavägen gäller 30 km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Busslinje 3 med god turtäthet har hållplats på Hillevägen ca 75 m från skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Hämtning och lämning sker främst på S Varvavägen där 
det finns gott om parkeringsplatser samt möjlighet att åka 
runt utan att vända. 
 
Behov av åtgärder 

Nej. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Inget i nuläget. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Nej 
 
Skolkartan 

Januari-februari 2012. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Inte aktuellt med genomförnade. 
 
Övrigt 

Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-19. 
 

Övergångsställe Hillevägen 

S Varvavägen med parkering 
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Vikingaskolan 

Adress Safirvägen 40, 804 34 GÄVLE 
Årskurser F-6 
Antal elever Ca 410 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Bo Egebrand (R) 
Maria Torkkel Schönrock* (BR), tfn 17 98 35 
Exp. 17 82 92 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolan ligger vid vändplatsen i slutet av Safirvägen. Cykelbanor finns på flera sidor av 
skolan och det finns stora möjligheter att ta sig till och från skolan utan att korsa vägar. 
Från Safirvägens vändplats går en liten stickväg parallellt med skolbyggnaden fram till 
skolans matsal med lastplats för servicefordon. Infarten är skyltad ”Motortrafik förbju-
den/Gäller ej fordon med tillstånd” ändå är det många föräldrar som använder platsen 
för att släppa av alternativt parkera för att följa barn in. 
Problem för Sodexo att ta sig fram på morgonen men även renhållningsfordon har svårt 

att kommer fram p.g.a. alla bilar. Skolköket 
får in avgaser genom det luftintag som finns 
mot lastplatsen när bilar lämnas med moto-
rerna på. Post o andra servicefordon funge-
rar bra eftersom de oftast kommer dagtid. 
Rektor uppskattar att ca 150 barn varje mor-
gon åker bil till skolan, främst till fritids och 

lågstadiet. Varje morgon är det kaos utanför skolan med alla skjutsande föräldrar. Sko-
lan har lyft frågan på många föräldramöten men upplever att ett ökat skjutsande är en 

protest mot skolans förslag om ändrade resvanor. 
Skolan har gott om cykelparkeringar, även låsbara cykel-
ställ finns. 
Idrottshallen som ligger vid skolan är relativt problemfri 
eftersom deras besökare ställer sig på anvisade parker-
ingsplatser. 

 
Hastighetsbegränsningar 

Hela området kring skolan har 30 km/h som högsta tillåtna hastighet. 

Lastplats och skolköksbyggnad 

Låsbara cykelställ 
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Bussförbindelser etc.  

Busslinje nr 2 har god turtäthet och hållplatsen ca 150 m från sko-
lan med GC-bana fram till skolan. Även busslinje 12 finns inom 
gångavstånd till skolan. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Separat på-/avstigningsplats saknas. Ca 200 meter från skolan ligger en ICA-butik med 
stor parkering där en del föräldrar släpper av 
barn som ska till skolan. Från parkeringen finns 
bra GC-banor att gå till skolan. 
Ca 45-50 parkeringsplatser finns vid skolan 
skyltade för både personal och besökare. 
 
Behov av åtgärder 

Behöver få ner antalet föräldrar som skjutsar eftersom de flesta av familjerna bor inom 
gång- eller cykelavstånd. 
Hur hindrar man föräldrar att köra in, parkera alternativt lämna bil på tomgång på last-
platsen och den lilla stickvägen? Servicefordon måste komma fram och även vända vil-
ket ofta är omöjligt. 
 
Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Försöker ta upp trafikfrågor på de möten som hålls med föräldrar, skolråd och föräldra-
råd. Informerar med hjälp av veckobrev till föräldrar. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

Uppdateras med information för på-/avstigningsplatser samt cykelställ. Egentligen så 
skulle det knappast behövas några på-/avstigningsplatser vid skolan eftersom de flesta 
bor inom gång-/cykelavstånd och det finns fina vägar (rektors kommentar). 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Kan vara intressant med resvaneundersökning. 
 
Övrigt 

Ur f-rådsprotokoll 2011-11-28:  

GC-bana 
från busshpl. 

Personalparkering 
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Trafiken runt skolorna  
Det har varit mycket diskussion om trafiken runt skolor i Gävle, så även runt Vikinga-
skolan. En utredning håller på från Gävle kommuns sida.  
Kan vi ordna en skylt om att endast behörig trafik får köra fram? 
Ur f-rådsprotokoll 2012-01-23: 

B. Trafiken runt skolorna  
a. Det har varit mycket diskussion om trafiken runt skolor i Gävle, så även runt Vi-
kingaskolan.  
b. Den 23/2 kommer Trafikverket hit och gör en undersökning. Föräldrarna påpekar att 
det är oroligt på morgonen även på ICA plus där många föräldrar parkerar och barn som 
korsar parkeringen.  
Besöksdatum för rektorsmöte 2012-02-23. 
 

Ytterharnäs skola 

Adress Ståls väg 20, 814 91 FURUVIK 
Årskurser F-6 
Antal elever 86 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Sofia Nordell Kvarnebrink (R) 17 98 68 
Carina Dahlenlund* (BR) carina.dahlenlund@gavle.se 
tfn 981 70 (exp.) 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

Ida Karlsson, ida.karlsson@gavle.se 
tfn 026-983 68 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan 

Skolan ligger vid en mindre väg, Ståls väg, som leder till ett 
mindre villaområde. Alldeles intill skolan finns en stor 
vändplan där skolbussen stannar och även direkt ingång till 
skolgården. Det går en återvändsväg upp till skolan och 
intilliggande förskola. 
Strax före skolan på Ståls väg finns en skylt ”Varning för 
barn”. 
Varje morgon uppstår trafikkaos på den lilla återvändsvä-

gen med alla som ska lämna barn, parkera, backa och vända samtidigt som andra går 
mellan bilar mot skolgården. Även de som ska lämna barn vid förskolan är en bidragan-
de orsak till trafikkaoset.  

mailto:carina.dahlenlund@gavle.se
mailto:ida.karlsson@gavle.se
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Man upplever att det är väldigt många barn som blir skjutsade till skolan, även barn som 
bor inom gång och cykelavstånd (ca 100-300 m) och barn med beviljad skolskjuts. De 
flesta av eleverna stannar på fritids vilket gör att många hämtas i bil. 
Servicefordon kör in på skolgården, 
ibland på tider då eleverna är ute på rast. 
Skolan har egen matlagning vilket bety-
der flera varutransporter till skolan – 
ibland samtidigt som barnen är ute på 
rast. Måndagar kommer Menigo med 
matleverans, tisdagar, ca 14.00 kommer 
Gefleortens mejeri, onsdagar strax efter 
kl. 10.00 kommer Gävle Partihandel med frukt och på fredag fm. hämtas soporna. 
Dessutom internposten som kör ända fram till dörren oavsett mängd och vikt som ska 
levereras. Personalen har pratat med flera av företagen om att de ska undvika tider då 
skolan har raster, vissa har anpassat sig men inte alla. Skolans post kommer till brevlåda 
utanför skolgården  
Snöröjningen sköts av en lokal entreprenör och fungerar bra. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Trafikmängden till villaområdet är relativt liten och hastigheten är begränsad till 30 
km/h. 
 
Bussförbindelser etc.  

Uppsala linjebuss nr 501 har närmaste hållplats ca 700 m från skolan. Ca 2-3 turer per 
timme trafikerar mellan Älvkarleby och Gävle. 
Elever från Grinduga i åk 1-6 och elever från Furuvik i åk 1-3, har skolskjuts. I mån av 
plats tillåts andra barn åka med i bussen. Det går inga bussar hem från skolan eftersom 
barnen är kvar på fritids. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Någon separat på-/avstigningsplats finns inte vid skolan. 
Bussens vändplats på Ståls väg, väster om skolan, skulle 
även räcka till de föräldrar som släpper av utan att följa med 
in. Vändplatsen längst in på återvändsvägen används av 
många som lämnar och hämtar, både på förskola och skola 
men är alldeles för trång.  

Skolgård/infart för varutransporter 

Vändplats för buss 
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Personalparkering, ca 6-8 platser finns på lilla återvändsvägen men blockeras ofta av 
föräldrar som hämtar och lämnar vilket gör att personalen istället valt att parkera vid en 
verkstadslokal intill. 
 

Behov av åtgärder 

Viktigast anser personalen är att få bort trafikkaoset uppe 
vid skolan och förskolan. Hur får man föräldrar som inte 
behöver parkera, att släppa av vid vändplatsen på Ståhls 
väg? Att sätta upp en skylt om motortrafik förbjuden med 
tillägg ”Gäller ej varutransporter” kan vara ett alternativ 

men skulle det fungera? Skolan har tidigare haft en egengjord skylt för att få bort trafi-
ken närmast skolan men den är nertagen för renovering. 
Personalen behöver tillgång till sina parkeringsplatser. 
Kan soptunnorna placeras så att bilen inte behöver åka in 
på skolgården? Hur får man servicefordon och leveransbi-
lar, i den mån det är möjligt, att stanna utanför skolgården 

och gå in till skolan alternativt komma tider då eleverna är på lektion? 
Går det att samordna olika matleveranser till gemensam upphandling och gemensam 
bil? Andra skolor som har Menigo? 
 

Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituati o-
nen 

Veckobrev och separata meddelanden om trafik skickas till föräldrar 
med jämna mellanrum. Föräldrarådet har ofta frågan om trafiksitua-
tion uppe men lägger fokus på att det är brist på parkeringsplatser i 
stället för på säkerhet, miljö och hälsa. 
 

Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

Nej. 
 
Skolkartan 

Preliminärt klar januari 2012. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Ingen uppgift om genomförande 
 
  

Vändplats på återvändsväg 

Personalparkering 

Skyltar 
Ståhls väg 
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Övrigt 

Ur f-rådsprotokoll 2011-10-05: 
Parkeringsplatser diskuterades, svårt med platser vid lämning och hämtning av barn. Skol-
barn kan lämnas vid vändplanen för att underlätta problemet. VÄNLIGEN kör inte ner på 
skolgården. Ev kommer nya parkeringar att upprättas vid Slipcentret, ytterligare informa-
tion kommer. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-16. 
 

Åbyggeby skola 

Adress Forsbyvägen 229, 805 98 GÄVLE 
Årskurser F-3 
Antal elever 65 + 38 på förskolan 
Rektor/bitr. rektor 
(namn, tfn, e-post) 

Johanna Lodin (R) 
Kerstin Norlin* (BR) kerstin.norlin@gavle.se 17 71 81 

Trafikombud 
(namn, tfn, e-post) 

 

 
Beskrivning av nuvarande trafiksituation kring skolan  

Skolan ligger mellan Forsbyvägen och Södra Åbyggeby-
vägen och har infarter från båda håll. Den som kommer 
med bil använder främst infarten från S Åbyggebyvägen 
medan den som kommer med buss kan gå in från Forsby-
vägen. En återvinningscentral finns på parkeringen vid 
skolan och ger ibland extra trafikbelastning. 
Många barn bor bortom skolan (Södra och Norra Åbyg-
geby) vilket gör att 40-talet barn blir skjutsade till skolan i 
samband med att föräldrarna ska till arbetet. 
Busshållplatsen på Södra Åbyggebyvägen ligger på ”fel sida” av för att eleverna ska 
kunna vänta på ett säkert sätt. 
Gula postbilen kör in på skolgården. 
Det finns cykelbana mellan Forsby och skolan samt Södra Åbyggeby medan cykelbanan 
till Norra Åbyggeby upphör vid bron. 
 
Hastighetsbegränsningar 

Skolan ligger intill Forsbyvägen och S Åbyggebyvägen som båda är begränsade till 30 
km/h under tiderna 7.30–8.30 samt 11.30–14.00, övrig tid gäller 50 km/h. 
 

Skolans entré från Forsbyvägen 

mailto:kerstin.norlin@gavle.se
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Bussförbindelser etc.  

Busslinje 11 trafikerar Forsby, Norra och Södra Åbyggeby med ungefär en tur per tim-
me, något tätare på morgonen. Busshållplats finns precis utanför skolgården. 
 
På-/avstigningsplatser/parkeringsmöjligheter  

Bra på/avstigningsplats finns vid Södra Åbyggebyvä-
gen och delas med skolans parkering. Ca 5-6 platser är 
markerade för personalen men föräldrar ställer sig ofta 
där när de ska följa med barnen in vilket gör att perso-
nalen kan ha svårt att komma åt sina platser. 

 
Behov av åtgärder 

Finns någon alternativ plats för återvin-
ningen? 
Kan postbilen stanna utanför skolgården 
istället för att köra in? 
Parkeringen skulle behöva separeras från 
på/avstigning samt återvinningscentral. 
Skyltar behövs för att tydliggöra personal-
parkeringen. 
 

Möjlighet som skolan ser att själva påverka trafiksituationen  

Informerar i samband med föräldramöten. Kan sätta upp anslag vid parkeringen för att 
den inte ska användas av obehöriga. 
 
Kontakter med Tekniska kontoret (orsak, vem på tekniska, tidpunkt)  

 
Skolkartan 

Mottagit kartan. Inget datum för färdigställande. 
 
Skolvägsplan 

Presenterat materialet, inte visat filmen. Ingen överenskommelse om genomförande. 
 
  

Personalparkering 

På-/avstigningsplats, 
parkering och återvinningscentral 
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Övrigt 

Cykelbanan sydväst om skolan som är markerad på skolkartan är enligt personalen en 
privat stig ofta använd av boende. Bör, enligt skolans personal, inte markeras som cy-
kelbana på skolvägskartan. 
Ur f-rådsprotokoll 2011-04-04:  

Cykling till skolan: Det ansvaret ligger hos föräldrarna. Ingen gång- och cykelväg kommer 
att göras i norra Åbyggeby. Det är nej hos kommunen. 
Besöksdatum för rektorsmöte 2011-12-16. 
 
 
 
 
 
 
 
Anm. Rektorer markerad med * har varit skolans kontaktperson inför skolbesöken. 


