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PROJEKT TUMMAREN, STUREBY 

Minnesanteckningar möte med Sturebyskolan 4 april 2012 
 
Närvarande: 
Lizette Durgé, projektledare, exploateringskontoret (Explk.) 
Pavel Huzevka, trafikplanerare, exploateringskontoret 
Cecilia Karlsson, kommunikatör, exploateringskontoret 
 
Fariba Daryani, projektledare strategisk planering, trafikkontoret (TK) 
 
Anna Rask, projektledare Veidekke 
David Grimheden, Veidekke 
 
Tobias Svensson, biträdanderektor, Sturebyskolan 
Anders Wahlberg, lärare och skolpolisansvarig, Sturebyskolan 
 
Ellen Luijkx, Sturebyskolans föräldraforum trafikgruppen (SFT) 
Karin Johansson, SFT 
Charlotta Hedvik, SFT 
Marina Tjelvling, SFT 
 
Ej närvarande: 
Martin Båth, trafikplanerare och områdesansvarig, trafikkontoret 
 
1. Trafikenkäten 
 
Fariba Daryani (FD) presenterade det preliminära resultatet av trafikenkäten som 
bl.a. visar att majoriteten av Sturebyskolans elever promenerar till skolan. 85 % av 
eleverna har mindre än 2 km till skolan. Totalt inkom 350 svar på enkäten, vilket 
ger en relativt låg svarsfrekvens. FD går vidare med analysen, men tar reda på i 
vilka årskurser/klasser som svarsfrekvensen var särskilt låg. Om det visar sig att 
det behövs fler svar från vissa klasser för att få ett bra resultat återkommer FD till 
SFT.  
 
Uppdaterad information efter mötet: Den totala sammanställningen av enkäten 
är nu klar och totalt har 415 enkätsvar kommit in. Det är en bra fördelning av 
åldrar (årkurs 6 och 8 har lägst antal inskickade svar) och trafikkontoret bedömer 
att det är tillräckligt för att gå vidare med analysen. 
 
2. Avlämningsplatser vis skola och dagis 
 
Frågan om var avlämningsplatser ska placeras kommer att utredas vidare av 
trafikkontoret (TK). FD berättade att TK:s generella riktlinjer är att nya 
avlämningsplatser ska placeras en bit ifrån skolan - detta fungerar bra på många 
andra skolor. Syftet med dessa riktlinjer är att främja gång- och cykeltrafik och att 
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göra miljön säker för barn.  När utredningen är klar kommer TK att återkomma till 
SFT och alternativ diskuteras med SFT. FD betonade att frågan om 
avlämningsplatser diskuteras som en del i en helhetslösning där TK även tittar på 
andra faktorer. 
 
Angående SFT:s förslag på placering så är det olämpligt att bygga en parkering på 
denna plats då ingreppet i naturmarken minskar möjligheten till rekreation, vilket 
är huvudsyftet med Sturebystråket.  
 
SFT önskar ett helhetsgrepp där man tittar på avlämningsplatser och underhåll i 
området. Projektet tar med sig följande frågor till Martin Båth, områdesansvarig 
på trafikkontoret, och återkommer med svar så snart som möjligt:  
Hur ska snöröjning och underhåll fungera i förhållande till avlämningsplatserna? 
Kan boendeparkering göras om till parkering för skolan? Kan tillfälliga 
avlämningsplatser ordnas i väntan på utredningen?  
 
3. Släckta trafikljus 
 
Frågan om det släckta trafikljuset på Skönsmovägen är inte avgjord, men det lutar 
åt att det tas bort och ersätts med ett upphöjt övergångsställe. FD informerade att 
trafikkontoret har påbörjat en trafikanalys som bland annat syftar till att få en 
uppfattning om hur många barn som nyttjar övergångsstället. Resultatet från denna 
utredning samt en trafikräkning, som förhoppningsvis kommer att kunna 
genomföras redan i april, kommer att ge bättre underlag för att fatta beslut i 
frågan.  Trafikkontoret har redan undersökt möjligheten att ha ett trafikljus som är 
tänt hela tiden, men det är inte möjligt av trafiktekniska orsaker. 
 
SFT anser att det är omöjligt för barn att ta sig till skolan utan trafikljus p.g.a. 
genomfartstrafik. SFT påpekade att de barn som går till ett privat fritids efter 
skolan använder korsningen. 
 
4. Byggnation paviljongen 

Frågan besvarades via e-post innan mötet. (Det finns inget dokument. Vi gjorde 
platsbesök och hade kontakt med SISAB och entreprenören angående 
transporterna vilket ni har fått ta del av. Paviljongen är klar nu.)  

 
5. Blinkande övergångsställsskyltar 
  
De blinkande skyltar som finns på plats kommer att utvärderas av TK när de 
funnits på plats under minst ett års tid. SFT upplever att skyltarna medfört en 
förbättring. 
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6. Vanligt underhåll 
 
Åtgärder som rör vanligt underhåll och drift ingår i en större planering för hela 
staden. Här måste trafikkontoret prioritera från år till år, utifrån budget. Många av 
de föreslagna åtgärderna i Vecturas utredning är inte tidsatta, men några exempel 
på planerade åtgärder är: målning av övergångsställen och 30-markeringar under 
våren. En lekande-barnskylt har redan flyttats enligt önskemål. 
 
SFT rapporterade att de upplever att löpande underhåll i området är eftersatt t.ex. 
döljs trafikskyltar av buskar och träd som inte hålls efter. SFT rapporterade att 
snöröjningen kring skolan fungerat mycket dåligt, trots påtryckningar till 
trafikkontoret. När ska snöröjning ske enligt gällande upphandling? Projektet tar 
med sig frågan till trafikkontorets stadsmiljöavdelning. Frågan om vad det innebär 
att Sturebyskolan är en “prioriterad skola” diskuteras. FD tydliggjorde att det 
innebär att det avsattes pengar för Vecturas utredning, men det innebär inte ett 
löfte om att alla åtgärder i utredningen ska genomföras.  
 
 
7. Flytt av nuvarande gång- och cykelbanan 
 
Lizett Durgé (LD) förtydligade projektets tidigare svar till SFT om att det inte är 
möjligt att bygga gång- och cykelbanan på Veidekkes och Familjebostäders mark. 
Det är ännu inte klart hur gång- och cykeltrafiken kommer att fungera under 
byggskedet men Veidekke kommer, enligt gällande regler, att ta fram en plan, en 
sk. TA-plan (trafikanordningsplan) för hur trafiken ska fungera under byggtiden. 
TA-planen tas fram inför byggstarten och skickas till trafikkontorets 
tillståndsavdelning som, tillsammans med andra berörda på TK, bedömer om 
planen anses säker bl.a. ska tillfälliga gångvägar vara skyddade. TA-planen ska ta 
hänsyn till att det finns en skola i området. Enligt gällande regler ska gående- och 
cyklister prioriteras under byggtiden.  
 
Pavel Huzekva (PH) förklarade att den nya gång- och cykelbanan blir bred, med 
separata fält för gående och cyklister.  
 
SFT poängterade att det är viktigt att det är möjligt att ta sig från tunnelbanan till 
skolan under byggtiden. SFT önskar att projektet håller ett informationsmöte för 
skolans föräldrar inför byggstart, vilket projektet är positiva till. Datum för ett 
informationsmöte bestäms när tidplanen för arbetena i Bastuhagsvägen är klar.  
 
Tobias Svenson (TS) rapporterade om en kaotisk situation kring vändslingan vid 
skolans matsal eftersom den används som avlämningsplats trots att detta inte är 
tillåtet.  
 
Frågan om handikapparkeringar vid Veidekkes bostäder togs upp. Projektet 
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förtydligade att två parkeringsplatser placeras på framför hus 1 och 2 och resten på 
kvartersmark. Dessa parkeringsplatser kommer endast att användas om en person 
med behov av handikapparkering flyttar in i Veidekkes bostäder.  
 
8. Minnesanteckningar 
 
SFT har fått alla minnesanteckningar från projektets projekteringsmöten. Inga fler 
möten är planerade. 
 
9. Övergångställen 
 
Det blir tre nya övergångsställen på Bastuhagsvägen och sedan kommer två 
befintliga att byggas om för att bli upphöjda. Fyra av dessa fem övergångsställen 
kommer att vara upphöjda. LD och PH förklarade var de tre nya övergångsställena 
kommer att placeras och vilka två befintliga övergångsställen som kommer att 
byggas om för att bli upphöjda. Upphöjda övergångsställen tvingar bilister att 
sakta ner.  
 
10. Parkleken 
 
Som kompensation för grönytor som tas i anspråk planerar projektet tillsammans 
med stadsdelsförvaltningen att rusta upp den gamla lekplatsen som ligger nedanför 
Sturebyskolan. Tanken är att skapa en aktivitetspark för barn och vuxna. 
Exploateringskontoret bekostar upprustningen och Lizett Durgé är ansvarig. LD 
berättade att en landskapsarkitekt ska handlas upp för att ta fram en plan för 
parkleken. Det finns ännu ingen tidplan för upprustningen av lekparken då 
projektet i nuläget fokuserar på projekteringen av ombyggnaden av 
Bastuhagsvägen. När det finns en tidplan kommer SFT att få information. 
Bakgrunden till parkleken är att stadsdelsförvaltningen önskade sig sådan som 
kompensation för att grönytor tas i anspråk när bostäderna byggs.  
 
Ingen parkeringsplats planeras på platsen för parkleken.  
 
SFT efterfrågar “en spontanidrottsplats” och kommer att lämna in ett 
medborgarförslag. Projektet vill gärna ta del av det.  
 
11. Bussparkering 
 
TS berättade att vid två tillfällen varje vinter åker skolan på skidresa med buss. 
Bussarna kommer tidig morgon och stannar på Bastuhagsvägen. Skolan önskar 
därför avlämningsplatser som kan användas av bussarna. Bussparkering behövs 
även vid klassresor, men då i mindre omfattning. 
 
12. Trafiksäkerhet kring Långåkersvägen 
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SFT önskar 30-skylt vid vägarna Iggesundsvägen och Långåkersvägen, ett 
farthinder, hastighetsmätning av trafiken, samt en ny bättre placerad varning för 
skolbarn-skylt. Projektet tar med sig frågan till Martin Båth. Vid nästa möte med 
SFT kommer Martin att vara med.  
 
13. Säkerhetshöjande åtgärder i samband med arbeten på Bastuhagsvägen 
 
LD berättade att planen är att stänga av Bastuhagsvägen under juni och juli när 
skolan inte har normal verksamhet. En förutsättning är att det finns en entreprenör 
som kan utföra arbetet. Den 10 april kommer upphandlingen av entreprenör att 
inledas. Trafikkontoret är mycket restriktiva när det gäller avstängning av gator 
och vägar, och det tillåts bara i exceptionella fall.  Fördelen med att stänga av 
vägen vid Sturebyskolan är att arbetena går fortare (tiden halveras från 4 till 2 
månader) och de tyngsta arbetena kan utföras på sommarlovet. Därmed kan 
säkerheten kring skolan ökas. 
 
14. Tidplan och beskrivning av arbetena 
 
I det här skedet finns ingen tidplan för arbetena på Bastuhagsvägen, men 
entreprenörerna som handlas upp får i uppdrag att ta fram en sådan. Så fort det 
finns en preliminär tidplan kommer SFT och skolan att få information.  
 
Veidekke har ännu ingen tidplan för bostadsbyggandet eftersom byggstarten beror 
på försäljningen av bostadsrättslägenheter. I dagsläget är 18 av 48 lägenheter sålda 
i den första etappen. Preliminärt inleds byggarbetena till hösten. SFT/skolan 
kommer att få information inför byggstarten. 
 
15. Trafikbullret 
 
Projektet/Martin Båth återkommer i frågan om bullermätningar inom området 
gjorts, eller om det kan göras.  
 
16. Parkeringsfickor på Bastuhagsvägen 
 
Frågan hann inte diskuteras vid mötet 4 april. Tidigare svar via e-post: 

I detaljplanen för projektet Tummaren föreslogs parkeringsfickor utefter 
Bastuhagsvägen. Lämpligheten har sedan dess diskuterats mellan trafikkontoret 
och exploateringskontoret. Det är nu beslutat att det inte kommer anläggas några 
parkeringsfickor längs med Bastuhagsvägen. Gående och cyklande barn kring 
skolan är prioriterade vilket gör att fysiska åtgärder ibland sker på biltrafikens 
bekostnad. Trafikkontorets generella riktlinjer när det gäller avlämningsplatser är 
att de inte ska placeras intill skolan. Syftet med dessa riktlinjer är att främja gång- 
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och cykeltrafik och att göra miljön säker för barn.  

 
17. Fortsatt samarbete mellan skolan, SFT och projektet 
 
Projektet ser dialogen med skolan och SFT som väldigt värdefull och föreslår 
regelbundna informations- och avstämningsmöten, istället för långa e-post 
konversationer. SFT och skolan är positiva till detta. Projektet återkommer med 
förslag på datum för nästa möte.  
 
SFT och skolan ska få information om planerade arbeten innan de startar (i så god 
tid som möjligt). Projektet kan också hålla ett informationsmöte för föräldrar på 
skolan inför byggstart, om intresse finns, och bidra med enkel och tydlig 
information till skolans veckobrev.  
 
Under byggtiden kommer projektet att publicera löpande information på  
www.stockholm.se/tummaren. Information av större vikt kommer att gå direkt till 
skolan och SFT.  
 
FD tog upp planerade arbeten med bilfria veckor och cykeldagen den 6 maj med 
olika aktiviteter. SFT och skolan är nöjda med de beteendepåverkande insatserna. 
FD föreslog ett möte med skolledningen och SFT för att diskutera fortsättningen 
av detta arbete. SFT och skolan återkommer med ett förlag på datum. 
 
 
Noterat av Cecilia Karlsson, cecilia.karlsson@extern.stockholm.se 


