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På uppdrag av Trafikkontoret i Stockholms stad har Vectura utrett och analyserat trafiksituationen i 

området kring Sturebyskolan i södra Stockholm. Föräldrar och skola upplever att situationen är rörig, 

otrygg, osäker och att förutsättningarna för att gå och cykla är undermåliga. 

 

Den främsta orsaken till problemen med trafikmiljön kring skolan är ett högt biltrafikflöde under 

framförallt morgontimmarna, vilket inverkar på både säkerheten och framkomligheten för gående och 

cyklister. Problemet skapas till stor del av föräldrarna själva, eftersom många föräldrar lämnar och 

hämtar sina barn med bil. För att förbättra dagens situation krävs därför inte bara fysiska åtgärder 

utan även ett förändrat beteendemönster bland bilburna föräldrar och framförallt att bättre 

förutsättningar ges för att våga låta sina barn gå och cykla till skolan.  

 

Samtliga förslag till åtgärder syftar till att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister. För att 

möjliggöra bättre förutsättningar för att gå och cykla måste biltrafiken minska. Ett steg i den 

processen är att fyra stycken naturliga avlämningsytor har pekats ut varifrån barnen på ett säkert och 

tryggt sätt kan gå till skolan. Dessa avlämningsplatser är placerade en bit från skolan men tillräckligt 

nära för att det ska kännas rimligt att gå sista biten. De är dessutom placerade olika geografiskt sett 

för att så många som möjligt ska kunna nå dem, oavsett var man bor i förhållande till skolan. Längs 

stråken från avlämningsplatserna föreslås att övergångsställen hastighetssäkras. 

 

För att skapa bättre förutsättningar för gående föreslås att målning och skyltning förbättras vid 

övergångställen som är i behov av upprustning. Utöver att hastighetssäkra övergångställena längs 

stråken från avlämningsplatserna föreslås även att hastighetsdämpande åtgärder införs vid två 

övergångställen på Bastuhagsvägen (i form av kort avsmalning av körbanan). För att elever ska ges 

goda förutsättningar att gå till skolan under vintertid har trottoarer samt gång- och cykelvägar 

föreslagits ges prioritet vid snöröjning. 

 

För att möjliggöra antalet cyklande till skolan har fler cykelparkeringsplatser föreslagits men också 

att gående och cyklister längs Örbyleden ska separeras. Då många av gatorna i området är 

förhållandevis smala bostadsgator anses det inte vara befogat med separerade gång- och cykelvägar 

överallt. Däremot är det viktigt att trafiken på dessa gator begränsas så att framförallt cyklister ges 

goda och tryggare förutsättningar att cykla i blandtrafik. 

 

För att skapa bättre förutsättningar för att cykla i blandtrafik måste biltrafiken minska på gatorna i 

anslutning till skolan. Om de anvisade avlämningsplatserna används blir en naturlig följd att trafiken 

minskar i skolans närområde och för att ytterligare förstärka budskapet om att gång- och 

cykeltrafiken måste öka begränsas möjligheterna att parkera i anslutning till skolan. Detta görs genom 

förslag om tidsstyrd parkering, stoppförbud i vändzoner, tillståndsparkering, datumparkering mm. 

Även åtgärder gällande skyltning och målning i området har förslagits. 

 

Då problemet kring skolan är komplext krävs förutom åtgärderna ovan även insatser för att ändra 

beteendemönster.  Skolan har redan idag, i samarbete med Trafikkontoret Stockholm stad, genomfört 

ett flertal beteendepåverkande åtgärder. Bland annat har Trafikkontoret informerat om olika 

resealternativ, bilfria veckor och en cykeldag har genomförts och vandrande skolbussar har startats. 

Detta arbete är viktigt och i samband med att föreslagna åtgärder genomförs bör även fokus läggas på 

informations- och utbildningsaktiveter för att underlätta för föräldrar att prova på nya resesätt. 
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1
 Beteendepåverkande åtgärd som genomförts i samarbete med Sturebyskolan och Stockholm stad. 

 
I området kring Sturebyskolan är trafiksituationen emellanåt rörig, varvid skola och föräldrar anser att 

situationen kräver en förändring. I och med exploatering av bostäder öster om skolan enligt en ny 

detaljplan, förväntar sig skola och föräldrar dessutom att trafiksituationen kommer att förvärras. 

Vectura har därför fått i uppdrag av Trafikkontoret Stockholm stad att se över trafiksituationen kring 

Sturebyskolan och ge förslag på lämpliga åtgärder för att höja trafiksäkerheten och skapa 

förutsättningar för minskad biltrafik i skolans närområde. Inom ramen för detta uppdrag har 

närområdet avgränsats till området mellan Skönsmovägen i norr, Sågverksgatan i öst, 

Bäckaskiftsvägen/Bastuhagsvägen i söder och Örbyleden i väst.  

 

Utredningen inleddes med ett platsbesök på Sturebyskolan den 12/5 2011. Besöket genomfördes 

under morgontimmarna när situationen vanligtvis är som mest problematisk. Under maj månad hade 

skolan emellertid ”bilfria veckor”
1
, varvid trafiksituationen inte kunde studeras under normalt 

rådande förhållanden. Under platsbesöket genomfördes en inventering av trafikmiljön utifrån en 

checklista som tillhandahållits av Trafikkontoret Stockholm stad, se punkterna nedan:  

 

 Skoldata 

 Skyltad hastighet 

 Hastighetsdämpande åtgärder 

 Övergångsställen/gångpassager 

 Gångvägar/trottoarer 

 Cykelvägar/cykelpassager/cykelfält 

 Gatubredd 

 Belysning 

 Kollektivtrafikhållplats 

 Parkeringsplatser på skolans område 

 Parkeringsplatser på gatan 

 Cykelparkering 

 Målning i gatan, ”30 skola” 

 Enkel eller dubbelriktad trafik samt antal körfält 

 Avlämningsplatser 

 Angöringsplatser för leveranser 

 Skyltar (skola, barn, lekande barn) 

 Trafikräkningar (cykel, gång, fordon) 

 Hastighetsmätningar 

 

I samband med platsbesöket träffade Vectura även skolans rektor och representanter från 

Sturebyskolans Föräldraforum (SFF). Under mötet diskuterades bland annat hur skola och föräldrar 

upplever trafikmiljön kring Sturebyskolan och hur trafikanter rör sig i skolans närområde. Inför mötet 

hade SFF dessutom sammanställt en skrivelse med förslag till åtgärder som Vectura fick ta del av. 

Informationen från platsbesöket samt SFF:s skrivelse har använts som underlag i det fortsatta arbetet 

med att ta fram förslag till trafiksäkerhetshöjande åtgärder kring Sturebyskolan.  
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Sturebyskolan är belägen i sydvästra Stureby invid väg 229 (Örbyleden). Skolan har för närvarande 

cirka 960 elever i årskurserna F-6, men kommer under hösten 2011 att utöka verksamheten med cirka 

60 förskolebarn i samband med en tillbyggnad av skolans lokaler på Sturebyskolans västra 

ytterområde. På skolan arbetar även runt 100 personal.  

 

Sturebyskolans övergripande upptagningsområde visas i Figur 1. Cirka 800 av skolans elever bor 

inom svartstreckat område och har som mest 3 km verklig väg till skolan. Övriga elever bor bland 

annat i Farsta, Huddinge, Hägersten, Årsta och Älvsjö.  

 

 
Figur 1: Sturebyskolans övergripande upptagningsområde. Cirka 800 av skolans elever bor inom markerat 

område och har som mest 3 km verklig gångväg till skolan. Ringarna symboliserar fågelavstånd från skola; 

cirka 500 m, cirka 1000 m och cirka 2000 m.  

 

I skolans närområde har det under åren 2001-2010 inträffat 11 olyckor enligt uppgift från polis och 

sjukvård. Samtliga olyckor utgörs av singelolyckor, vilka fördelar sig mellan gående (8 st), cyklister 

(2 st) och mopedister (1 st). De flesta olyckorna inträffade på grund av halt väglag och var av lindrig 

skadeföljd. Undantag är dock en gåendeolycka samt olyckan med moped, där båda trafikanter 

skadades allvarligt.  
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I följande kapitel beskrivs trafikmiljön i Sturebyskolans närområde. Nulägesbeskrivningen bygger på 

den inventering som genomfördes under platsbesöket på skolan den 12/5 2011 med utgångspunkt 

ifrån tillhandahållen checklista. Hänsyn har även tagits till de faktorer som skola och Sturebyskolans 

Föräldraforum (SFF) upplever som mest problematiska.  

 

Figur 2 visar befintliga trafikförhållanden i skolans närområde och ligger till grund för efterföljande 

nulägesbeskrivning. Av figuren framgår att Bastuhagsvägen förgrenar sig i korsningen till 

Bäckaskiftsvägen, varvid en uppdelning har gjorts för vägens norra och södra sträckning. Fortsatt i 

rapporten benämns dessa Bastuhagsvägen N och Bastuhagsvägen S. 

 

 
Figur 2: Sturebyskolans närområde med befintliga trafikförhållanden. Teckenförklaring till Figur 2 följer 

nedan. Brister för skyltning markeras med ring för skymd vegetation och streck för dålig synbarhet. 
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I Tabell 1 listas gator i skolans närområde. Samtliga gator har dubbelriktad trafik och är uppförda 

med ett körfält i vardera färdriktning.  

 
Gatunamn Vägbredd Trottoar Parkering  

 

 gatan 

Belysning Övrigt 

Tollarevägen 4-5 m Båda sidor Båda sidor Ja  

Iggesundsvägen 5-6 m Båda sidor Båda sidor Ja  

Rothuggsvägen 4-5 m Södra sidan Båda sidor Ja Vändzon 

Långåkersvägen 6-7 m Båda sidor Båda sidor Ja Vändzon vid förskola 

Kalixvägen 4-5 m Västra sidan Båda sidor Ja  

Tystbergavägen 4-5 m Norra sidan Båda sidor Ja Vändzon, infart till skolans parkering 

parkering 

parkering 

Boxholmsvägen 3-4 m - - Ja Utgör en gång- och cykelväg 

Bastuhagsvägen N 4-5 m Båda sidor Båda sidor Ja Infart till skolans parkering  

Batuhagsvägen S 5-6 m Båda sidor Del av norra sidan Ja  

Bäckaskiftsvägen 4-5 m Båda sidor Båda sidor Ja  

Skönsmovägen 6-7 m Båda sidor Båda sidor Ja  

Sågverksgatan 6-7 m Båda sidor Båda sidor Ja  

Tabell 1: Beskrivning av gatornas utformning i Sturebyskolans närområde.  

 

Cykling i området sker huvudsakligen i blandtrafik, men i 

skolans närområde finns även ett antal separata gång- och 

cykelvägar, se Figur 2 på föregående sida. Gång- och 

cykelvägen längs Örbyleden är cirka 4 meter bred och är belyst 

längs hela sträckan. Dock saknas separering mellan gående och 

cyklister, vilket Sturebyskolans Föräldraforum upplever är 

otryggt eftersom många cyklister håller höga hastigheter förbi 

skolan. Detta upplevs som särskilt problematiskt eftersom 

elever måste korsa gång- och cykelvägen när de ska till och 

från Sturebyskolans bollplan. I västlig färdriktning vid 

övergångstället på Bastuhagsvägen S saknas även skyltning för 

gående; befintlig skylt markerar endast cykelväg, se bild.  

 

Separering mellan fotgängare och cyklister saknas även längs 

övriga gång- och cykelvägar i området. Sturebyskolans 

Föräldraforum upplever dock att dessa inte är lika trafikerade 

som gång- och cykelvägen längs Örbyleden. Belysning finns 

längs samtliga gång- och cykelvägar i skolans närområde.  

 

På skolområdet finns cirka 130 cykelparkeringar. Bristen på parkeringsmöjligheter medför att skolans 

elever ställer sina cyklar där de hittar plats, vilket kan inverka på både säkerheten och 

framkomligheten.  

 

 

 

 

 

Bild: Skyltning på gång- och cykelväg längs 

Örbyleden. 
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Övergångställen i skolans närområde finns på Skönsmovägen (6 st), Sågverksgatan (3 st), 

Långåkersvägen (1 st), Bandhagsvägen (1 st), Bäckaskiftsvägen (1 st) och Bastuhagsvägen (7 st), se 

Figur 2 på sid 8. Samtliga övergångställen är obevakade förutom två övergångställen på 

Skönsmovägen. Det ena ligger vid korsningen med Örbyleden och är signalreglerat. Det andra ligger 

i korsningen med Sågverksgatan och är reglerat med släckta gångsignaler. Regleringsformen innebär 

att trafiksignalerna är vilande tills dess att en korsande fotgängare aktiverar signalsystemet genom 

knapptryck. När signalsystemet är släckt fungerar övergångsstället som obevakat, det vill säga att 

bilister har väjningsplikt gentemot fotgängare. Om en fotgängare väljer att trycka på knappen 

aktiveras emellertid signalsystemet och övergångställets funktion övergår till signalreglerat.  

 

Samtliga övergångställen i Sturebyskolans närområde är utformade med vägmålning, 

övergångställesskylt. Flera har även mittrefug. Hastighetsdämpande åtgärder saknas vid samtliga 

övergångställen.  

 

Under inventeringen av Sturebyskolans närområde identifierades bristfällig målning och skyltning på 

flertalet övergångställen i Sturebyskolans närområde, bland annat på Bastuhagsvägen, 

Långåkersvägen, Bandhagsvägen och Bäckaskiftsvägen. 

 

Cykelöverfarter finns utformade på Skönsmovägen och Bastuhagsvägen S. Överfarterna följer gång- 

och cykelvägen längs Örbyleden, se Figur 2 på sid 8.  

 
 

Den skyltade hastighet i skolans närområde är 30 km/h. 

Undantag är för Skönsmovägen, som är skyltad 50 km/h på 

sträckan närmast Örbyleden, se Figur 2 på sid 8.  

 

Idag finns”30 Skola” utmålat på två ställen längs 

Bastuhagsvägen S, se Figur 2 på sid 8. Om bilar står parkerade 

längs gatan skyms dock den norra gatumarkeringen, den närmast 

Bastuhagsvägens förgrening. Sturebyskolans Föräldraforum 

upplever även att många bilister överstiger tillåten hastighet 

längs sträckan.  

 

Det finns även hastighetsdämpande åtgärder i form av väggupp 

på Bastuhagsvägen N (4 st) och Bäckaskiftsvägen (4 st). 

Skyltning saknas på vissa väggupp. Samtliga gupp har bristfällig 

målning.  

 

 

 

 

 

 
 

Vid Sturebyskolan finns enligt Sturebyskolans Föräldraforum fem platser som idag används för 

avlämning, se Figur 2 på sid 8. Vändzon och parkering vid skolan finns vid skolans huvudentré (A) 

samt Tystbergavägen (D). Vändzon finns även på Långåkersvägen (C) och Rothuggsvägen (B). 

 

Sturebyskolans Föräldraforum upplever problem med avlämning på Långåkersvägen vid avsnittet 

närmast skolan, eftersom många föräldrar parkerar sina bilar i vändzonen när de lämnar/hämtar sina 

Bild: Varningsskylt på Bastuhagsvägen N 

som skyms av vegetation.  
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barn på förskolan. Detta medför att övriga bilister har svårt att vända i zonen och kör istället upp på 

trottoar och skolgård för att vända bilen. Vändzonen på Långåkersvägen nyttjas även för 

varuleveranser till anslutande förskoleverksamhet samt för leveranser och färdtjänst till ett 

korttidsboende.  

 

Leveranser till skolans matsal sker via en varuslinga (E) från Bastuhagsvägen S. Enligt 

Sturebyskolans Föräldraforum används varuslingan även av föräldrar som lämnar/hämtar sina barn, 

vilket skapar problem om varuleveranser sker samtidigt. Varuslingan är uppförd med förbud mot 

obehörig motortrafik, men enligt Sturebyskolans Föräldraforum använder många föräldrar slingan för 

både snabbavlämning, parkering och vändzon. Varuleveranser till skolan och förskolan är inte 

tidsstyrda.  

 

 
På skolans område finns cirka 85 parkeringsplatser, se Figur 2 på sid 8. Parkeringsmöjligheter finns 

även längs kvartersgator i skolans närområde. På Skönsmovägen och på delar av Bäckaskiftsvägen, 

Iggesundsvägen samt Bastuhagsvägen N och S är parkering förbjuden.  

 

Vid skolans huvudentré (A, Figur 2 sid 8) finns cirka 22 parkeringsplatser. Parkeringen nyttjas av 

personal och föräldrar på både Sturebyskolan samt närliggande förskola (fristående från 

Sturebyskolan). Sturebyskolans rektor upplever dessutom att parkeringen även nyttjas av boende på 

Bastuhagsvägen N i brist på parkering i anslutning till den egna bostaden. Skolans parkeringar är 

varken tidstyrda eller tillståndsreglerade.  

 

Huvuddelen av skolans parkeringsplatser finns i anslutning till Tystbergavägen (D, Figur 2 sid 8). 

Här finns idag cirka 50 parkeringsplatser, men under hösten 2011 kommer paviljonger att byggas på 

ytan närmast skolan, vilket medför att antalet parkeringsplatser kommer att minska till runt 20 st. 

Enligt nuvarande planer kommer all förskoleverksamhet på skolan att förläggas till de nya lokalerna. 

Paviljonerna beräknas vara färdigställda i oktober 2011.  

 

På Tystbergavägen (D, Figur 2 sid 8) finns ytterligare åtta parkeringsplatser som kan användas av 

föräldrar och skolans personal. Parkeringen ligger utanför skolans område, men är varken tidsreglerad 

eller kräver parkeringstillstånd.  

 

För de gator där parkering är tillåten längs med trottoaren råder på olika vardagar parkeringsförbud 

mellan kl. 8.00–16.00 under perioden 1/11-15/5. På övriga gator saknas datumparkering. Enligt 

Sturebyskolans Föräldraforum utgör detta ett problem, eftersom många boende långtidsparkerar sina 

avställda bilar på dessa gator; på Långåkersvägen finns exempel på bilar som varit parkerade i flera 

år. 

 

 
 

Linje 163 trafikerar Skönsmovägen och Sågverksgatan (och vidare in på Kubikenborgsvägen). Inom 

utredningsområdet finns två väderskyddade busshållplatser på Skönsmovägen som båda saknar 

belysning.  

 

Närtrafiken trafikerar Skönsmovägen, Bäckaskiftsvägen och Bastuhagsvägen N. Busshållplatserna 

för närtrafiken saknar såväl belysning som väderskydd. 
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Majoriteten av Sturebyskolans elever bor inom 3 km verklig väg från skolan, vilket borde vara en god 

grund för att en stor andel av eleverna ska kunna gå och cykla till skolan. Då trafiksituationen idag 

upplevs som otrygg och rörig antas förutsättningarna att gå och cykla till skolan emellertid inte vara 

tillräckligt goda.  

 

Samtliga förslag till åtgärder nedan är framtagna för att öka trafiksäkerheten för gående och cyklister 

och underlätta valet att gå, cykla eller använda bilen sparsamt. Dagens problematiska trafiksituation 

grundar sig till stor del på ett högt biltrafikflöde, varvid föreslagna åtgärder även strävar efter att 

begränsa biltrafiken i skolans närområde. För att förbättra dagens situation krävs emellertid inte bara 

fysiska åtgärder utan även ett förändrat beteendemönster och inställning bland bilburna föräldrar. 

Detta kan exempelvis uppnås med beteendepåverkande åtgärder. Skolan har redan idag, i samarbete 

med Trafikkontoret Stockholm stad, genomfört ett flertal beteendepåverkande åtgärder. Bland annat 

har Trafikkontoret informerat om olika resealternativ, bilfria veckor har genomförts och vandrande 

skolbussar har startats.  

 

Att införa åtgärder för att reducera trafikvolymen förväntas underlätta och stimulera 

beteendeförändringar. Flertalet av nedanstående åtgärder innebär en förbättring för gående och 

cyklister varför det är viktigt att informera om vikten av åtgärderna. Detta för att skapa en förståelse 

och acceptans. Att lägga tid och kraft på att grundligt informera föräldrar och boende i närområdet 

anses vara en viktig faktor för att få goda effekter.  

 

 
För att minska genomfartstrafiken på gatorna i anslutning till Sturebyskolan och öka barnens 

rörelsefrihet föreslås att föräldrar ges möjlighet att lämna och hämta sina barn på utsedda 

avlämningsplatser, se figur 3 på nästa sida. Då Stockholm stad har som policy att inte anlägga 

avlämningsplatser alltför nära skolor har sådana platser utretts en bit från skolan. Från dessa platser är 

det tänkt att barn ska ha en säker och trygg väg att gå till skolan. Tanken har varit att dessa platser ska 

ligga så pass långt ifrån skolan att området närmast skolan får reducerade trafikflöden, men 

tillräckligt nära för att det ska kännas naturligt och tryggt att gå sista biten. Samtliga 

avlämningsplatser förses med speciell skylt om avlämning och görs som en sträcka och utan inritade 

parkeringsrutor. 

 

En viktig del i arbetet med avlämningsplatser är att informera föräldrarna om vart de ska lämna samt 

att försäkra dem om att gångvägen är ett säkert alternativ. 
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Figur 3: Föreslagna avlämningsplatser med utpekade gångstråk. De röda cirklarna visar passager som behöver 

hastighetssäkras.  

 

Att anlägga avlämningsplatser längs denna del av Sågverksgatan och säkra gångstråket till skolan kan 

tilltala de elever och föräldrar som bor norr och öster om Skönsmovägen och Sågverksgatan. 

 

I anslutning till det lokala centrumet kan tidsstyrd parkering med hänvisning till avlämning uppföras. 

Idag finns parkering längs trottoaren på den västra sidan om körbanan, i riktning mot korsningen med 

Skönsmovägen. Några av dessa platser (cirka 10 st) föreslås att göras till korttidsparkering (15-

minuter) mellan kl. 07.00-09.00 på vardagar. Platserna närmast korsningen med Bjulevägen tas i 

anspråk, då det ger kortast väg för barnen att gå till skolan från avlämningsplatsen. På delar av 

sträckan råder parkeringsförbud mellan kl. 06.00-17.00, vilket föreslås ändras till 09.00-17.00 för att 

möjliggöra den tidstyrda kortidsparkeringen. 

 

Den mest naturliga skolvägen från avlämningsplatsen blir över det signalreglerade övergångsstället 

på Skönsmovägen (den släckta signalen). Övergångstället föreslås hastighetssäkras med en 

hastighetsdämpande åtgärd som är anpassad för busstrafik, exempelvis platågupp i enlighet med SL:s 

riktlinjer. Väl över på Bastuhagsvägen finns trottoar som leder fram till skolan.  

 

Då tidsstyrningen är under morgontimmarna bör inte verksamheten i det lokala centrumet påverkas 

negativt. Boende längs gatan blir av med några platser under vardagmornarna men det finns 

parkering längs hela gatuavsnittet varvid påverkan anses bli lindrig. 

 

Korsningen Skönsmovägen/Sågverksgatan/Bastuhagsvägen som helhet upplevs av föräldrar som 

otrygg och svår att ta sig igenom med cykel. Bedömningen har gjorts att det i nuläget inte finns något 

behov att bygga om korsningen, då det inte har inträffat några olyckor i korsningen enligt uppgift från 

polis och sjukvård. Istället föreslås som ovan nämnts att övergångsstället vid den släckta signalen 

hastighetssäkras och att samtliga gående och cyklister hänvisas dit. Många elever kommer enligt 

uppgift från föräldrarna cyklandes längs Kubikenborgsvägen varför kopplingen med övergångstället 

blir viktig. Cyklister hänvisas fortsatt i blandtrafik längs Sågverksgatan från Kubikenborgsvägen. I 

korsningen till Skönsmovägen/Sågverksgatan föreslås en öppning till trottoaren via vilken man kan ta 
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sig till det föreslagna hastighetsdämpande övergångstället. Föräldrarnas förslag om en cykelväg 

mellan övergångsstället på Sågverksgatan och Bastuhagsvägen N (där det idag finns en upptrampad 

stig, se bild nedan) bör inte anläggas på grund av säkerhetsskäl. Detta eftersom gångstigen ligger på 

en kulle som lutar ner mot övergångstället på Sågverksgatan, vilket innebär att cyklister i riktning 

från skolan kan få svårt stanna vid övergångsstället. För bilister i västlig riktning på Sågverksgatan är 

sikten dessutom skymd av hög vegetation, vilket ytterligare riskerar säkerheten.  

Bild: Övergångsställe på Bastuhagsvägen N. 

 

Detta är ett bra avlämningsalternativ för de som kommer från delarna norr och öster om 

Sågverksgatan/Skönsmovägen. 

 

Längs denna del av Sågverksgatan är gatan ”tvådelad”. Detta möjliggör att dels anlägga tidsstyrda 

avlämningsplatser på den östra gatudelen och dels på den yttre västra delen.  

 

Den östra delen är enkelriktad i nordlig riktning varpå avlämningsplatser föreslås mellan 07.00-09.00 

längs trottoaren. Gatan är lång varför det bör finnas utrymme för förhållandevis många platser och 

förslagsvis tas cirka 50 meter i anspråk. Avlämningssträckan bör anläggas i nära anslutning till det 

befintliga övergångsstället över Sågverksgatan. Övergångsstället ansluter till en gångväg som leder 

mellan husen fram till Bäckaskiftsvägen. På Bäckaskiftsvägen finns trottoar som leder fram till en 

passage över Bastuhagsgatan och vidare mot skolan.  Bebyggelsen längs Sågverksgatans östra del är 

villabebyggelse med egen parkering på tomten varför ytan som under morgonen tas i anspråk för 

lämning anses ge små negativa effekter.  

 

Avlämningsplatser föreslås även längs trottoaren på gatans västra del i sydlig riktning, söder om det 

befintliga övergångsstället. Dessa platser ligger också i nära anslutning till det ovannämnda 

gångstråket som leder till skolan. 

 

Dessa alternativ innebär att två passager/övergångsställen som måste hastighetssäkras, dels det över 

Sågverksgatan och dels det i korsningen Bastuhagsgatan/Bäckaskiftsvägen.  
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En avlämningsplats längs Bäckaskiftsvägen kan locka de föräldrar som efter lämning ska vidare mot 

Örbyleden. På den östra sidan av vägen finns trottoar som leder fram till övergångsstället över 

Bastuhagsvägen N (vid korsningen med Bäckaskiftsvägen) och vidare till skolan.  

 

Bäckaskiftsvägen har idag längsgående parkering på den östra sidan varpå vissa platser även här 

relativt enkelt skulle kunna tidsstyras under morgonen. Förslagsvis anläggs platserna ungefär mellan 

infarten till Bäckaskiftsvägen 7-29 och fartguppet söder om infarten. Det finns även utrymme att 

anlägga fler platser om det skulle behövas. Dock kan detta medföra en begränsning för 

boendeparkering. Infarten till Bäckaskiftsvägen 7-29 bör ses över men framförallt är det passagen 

över Bastuhagsgatan N som behöver hastighetssäkras.  

 

För att även möjliggöra avlämningsmöjligheter för elever som bor väster om Örbyleden föreslås en 

sträcka om cirka 50 meter anläggas som korttidsparkering (15 minuter) mellan 07.00 och 09.00 på 

vardagar att anläggas på Malmköpingsvägen. I nära anslutning till vägen finns den planskilda gång- 

och cykelbron som leder direkt in till skolans område där även förskoleverksamheter nås. På vägens 

östra sida finns parkering idag där avlämningsplatserna kan förläggas. Vissa tider och dagar råder här 

parkeringsförbud mellan 8-16 vilket föreslås ändras till 9-16 för att möjliggöra rimlig tidsintervall för 

avlämningsplatserna. För att underlätta i- och urstigning kan viss växtlighet behöva tas bort längs 

gatans östra kant. 

 

Malmköpingsvägen ligger som ovan nänts i nära anslutning till brofästet och inga direkta passager 

måste göras men det ska dock exploateras i närområdet varför extra försiktighet bör beaktas under 

framförallt byggtiden då det kommer finnas tunga fordon som kör i området. 

 

 
Sturebyskolans Föräldraforum anser att säkerheten längs många av gatorna i skolans närområde är 

undermålig varför de bland annat efterlyser fler övergångställen. Bland annat efterfrågas 

övergångställen på Iggesundsvägen, Tystbergavägen, Långåkersvägen och Kalixvägen. På gator inne 

i bostadsområden brukar normalt inte övergångsställen anläggas. Anledningen till det är dels att 

övergångställen i sig inte ökar trafiksäkerheten (obevakade övergångsställen kan till och med öka 

olycksrisken jämfört med om markering saknas, eftersom det ofta medför en falsk trygghet bland 

fotgängare). Istället bör andra åtgärder övervägas för att öka tryggheten och säkerheten såsom 

exempelvis begränsning av biltrafik och förbättrat underhåll på befintliga trottoarer och gångbanor. 

Nedan redovisas platser där åtgärder anses nödvändiga för att skapa bättre förutsättningar för gående 

och cyklister. 

 

Den nya detaljplanen för området öster om Sturebyskolan innefattar tre övergångsställen längs 

Bastuhagsvägen. Förslag på utformning visas i Bilaga 1. Enligt förslaget utformas två 

övergångställen med en förlängning av trottoaren på båda sidor om vägen (så kallad kort avsmalning 

av körbana). Utformningen ger en ökad säkerhet jämfört med befintliga obevakade övergångställen, 

då passagesträckan blir kortare samtidigt som utformningen ställer högre krav på samspel mellan 

bilister (detta eftersom endast en bil kan passera övergångstället åt gången). På så vis bör föreslagen 

utformning även bidra till en bättre efterlevnad av hastigheten.  

 

Utformning enligt ovanstående kan inte appliceras på övergångsstället vid Bastuhagsvägens N, 

eftersom det ligger i anslutning till en korsning. Övergångstället föreslås istället utformas med 

upphöjning, se Bilaga 1.  
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Under inventeringen av Sturebyskolans närområde identifierades bristfällig målning och skyltning 

vid såväl övergångställen, farthinder som vägmärken och vägmålning. Där bristfällig skyltning och 

målning finns bör åtgärder vidtas, se Figur 2 sid 8. För att se till god standard bör kontinuerlig 

översyn göras av dessa faktorer.  

 

 

 

 

 

 

De gång- och cykelvägar som finns i Sturebyskolans närområde är idag inte separerade mellan 

fotgängare och cyklister. Sturebyskolans Föräldraforum upplever att gång- och cykelvägen längs 

Örbyleden är särskilt problematisk, eftersom flödet av gående och cyklister är högt samt att cyklister 

ofta håller höga hastigheter på sträckan förbi skolan. Eleverna måste dessutom korsa gång- och 

cykelvägen för att nå skolans bollplan.  

 

För att öka säkerheten och tryggheten på gång- och cykelvägen längs Örbyleden föreslås att denna 

separeras mellan fotgängare och cyklister samt att vägsymboler för gångbana respektive cykelbana 

anläggs på sträckan. Separering är möjlig utan att bredda befintlig led, som är cirka 4 meter bred. 

Vägsymboler kan bland annat anläggas där det är naturligt för skolans elever att korsa gång- och 

cykelbanan till skolans bollplan. Detta för att göra korsande barn uppmärksamma på cyklister.  

 

Under inventeringen av skolans närmiljö uppmärksammades även bristfällig skyltning på gång- och 

cykelbanan längs Örbyleden. I västlig riktning vid övergångsstället på Bastuhagsvägen S är endast 

cykelbana skyltad, varvid kompletterande skyltning för gångbana bör tillkomma på platsen.  

 

I samband med planerad exploatering på befintligt skogsområde norr om Bastuhagsvägen S kommer  

den befintliga gång- och cykelvägen som förbinder övergångstället över Bastuhagsvägen N 

(korsningen med Bäckaskiftsvägen) och skolans huvudentré att försvinna. Detta kommer att medföra  

en påtaglig försämring för framförallt cyklisters framkomlighet. För att säkerställa för cyklister  

föreslås att i och med exploteringen bredda trottoaren på Bastuhagsvägen S genom att befintlig  

Bild 1: Exempel på bristfällig målning, övergångsstället på Långsåkersvägen. 
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parkering tas bort. Åtgärden kommer att säkerställa framkomligheten och säkerheten för cyklister 

utan att göra anspråk på befintlig körfältsbredd.  

 

Cykelbanan föreslås även förlängas till befinlig gång- och cykelbana mellan Bäckaskiftsvägen och 

Sågvägsgatan.  

En allmän säkerhetsåtgärd som föreslås vid Sturebyskolan är att förbättra underhåll på gång- och 

cykelvägar samt trottoarer i skolans närområde. De olyckor som inträffat kring Sturebyskolan beror 

nästan uteslutande på halt väglag och har drabbat oskyddade trafikanter. Enligt Sturebyskolans 

Föräldraforum utgör undermålig snöröjning ett stort problem under vinterhalvåret. Enligt 

Föräldraforumets skrivelse plogas snö från gator och vägar ofta upp på trottoarer, så att barnen 

tvingas ut i vägen. En förbättrad snöröjning är således en viktig säkerhetsåtgärd, som även ger 

positiva effekter på framkomligheten och tryggheten. Trottoarer samt gång- och cykelvägar bör ges 

prioritet vid snöröjning i skolans närområde. Detta bör emellertid även gälla utanför närområdet, 

eftersom skolvägen i helhet har betydelse för föräldrars vilja att låta sina barn gå och cykla till skolan.  

 

Sturebyskolan har idag cirka 130 cykelparkeringar till skolans nära 1000 elever. För att skapa bättre 

förutsättningar för eleverna att cykla till skolan föreslås att nya cykelparkeringar uppförs på 

skolområdet. I en första etapp föreslås ytterligare cirka 170 cykelparkering anläggas, så att det totala 

antalet uppgår till cirka 300 cykelparkeringar. Att uppföra 170 cykelparkeringsplatser anses vara en 

ansenlig ökning, men vid ytterligare behov kan och bör fler cykelparkeringar uppföras.  

 

Huvuddelen av cykelparkeringarna, cirka 150 st, föreslås anläggas på skolans ytterområde utmed 

gång- och cykelvägen längs Örbyleden. Föreslagen yta utgörs idag av gräs utan övrigt 

användningsområde. Från dessa områden är det enkelt att nå skolans innergård och därifrån ta sig till 

samtliga skolbyggnader.  

 

I mindre utsträckning föreslås även cykelparkeringar uppförs vid skolans huvudentré, cirka 30 st. 

Behovet av cykelparkering här förväntas dock minska något i och med exploatering av bostäder strax 

norr om skolans matsal, eftersom nuvarande planer innebär att gång- och cykelvägen mellan skolans 

huvudentré och Bastuhagsvägen S kommer att försvinna.  

 

 
Bild: Cykelparkering vid Sturebyskolans huvudentré. 
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För att skapa tryggare förutsättningar för att gå och cykla till skolan föreslås att genomfart längs 

Bastuhagsvägen N förbjuds. Förutom att det borde minska antalet fordon som trafikerar gatan görs 

även en tydlig markering att biltrafik till skolan inte är lämpligt för barnens trygghet och 

trafiksäkerhet.  

 
Som ovan nämnts är syftet med denna utredning att föreslå åtgärder som antas höja trafiksäkerhet och 

underlätta framkomlighet för fotgängare och cyklister. Detta ska förhoppningsvis även leda till 

reducerade trafikflöden och underlätta nya resvanor så att biltrafiken begränsas kring skolan. 

Ytterligare ett steg i det arbetet är att begränsa möjligheterna att parkera i området runt skolan. 

 

Gatorna och vändzonerna norr om skolan används, som beskrivits i nulägesbeskrivningen, av många 

föräldrar för att lämna och hämta barn på. För att öka framkomligheten för gående och cyklister och 

för att öka benägenheten att gå och cykla behöver trafiken minska längs dessa gator. Att införa 

stoppförbud, till skillnad från dagens parkeringsförbud, i samtliga vändzoner (där trafiksituationen 

idag upplevs som mest rörig) medför en lugnare och säkrare miljö för barnen. Detta gäller även 

vändzonen vid skolans huvudentré. Varutransporter undantas stoppförbud men tidstyrs bort mellan 

07.30- 08.30. 

 

Viss parkering och avlämning kommer att behövas i närmre anslutning till skolan/förskolan än vad de 

utpekade avlämningsytorna medger. Detta gäller framförallt till förskoleverksamhet där barnen har 

behov att föräldrarna följer med in. Med detta som bakgrund föreslås 15-minutersparkering uppföras 

längs Tystbergavägen, från korsningen med Kalixvägen och norrut till Tollarevägen. För att 

tydliggöra åtgärden samt inte riskera att blockera infarter föreslås parkeringsrutor längs sträckan. En 

fördel med att anlägga korttidsparkering på Tystbergavägen är att föräldrar då har möjlighet att 

parkera i nära anslutning till förskoleverksamheten, som under hösten 2011 kommer att förläggas helt 

till de nya skollokalerna på befintlig parkeringsyta (D, Figur 2 sid 8). För att inte blockera vändzonen 

och infarten till skolans parkering bör parkeringsförbud längs trottoaren uppföras på Tystbergavägens 

sträckning mellan parkeringen och Kalixvägen.  

 

Det finns idag 8 raka parkeringsplatser på Tystbergavägen i anslutning till vändzonen (tillhör inte 

skolan). Av dessa föreslås fyra stycken göras till 15-minutersparkering mellan 7 och 9 på vardagar 

och övriga förblir oreglerade.  

 

Idag finns ingen reglering gällande parkering på gatorna norr om Sturebyskolan med undantag för 15 

meter på Iggesundsvägens södra sida. Iggesundsvägen och Kalixvägen är förhållandevis smala och 

för att underlätta framkomligheten och säkerheten för gående och cyklister (och minska 

tillgängligheten för bil) föreslås parkeringsförbud upprättas på gatornas södra sidor, vardagar mellan 

kl. 07.00-17.00.  

 

Området omfattas även av Långåkersvägen och Tollarevägen. Dock anses inga begränsningar 

gällande parkering vara nödvändiga på Långåkersvägen, då gatan är bredare än Iggesundsvägen och 

Kalixvägen. Ingen begränsning föreslås heller på Tollarevägen.  
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På skolans område finns idag totalt cirka 85 parkeringsplatser, som används av såväl föräldrar som av 

personal. Vid huvudentrén finns cirka 22 platser som enligt Sturebyskolans rektor även används av 

boende i skolans närområde (A, Figur 2 sid 8) i brist på parkeringsplatser i anslutning till den egna 

bostaden. För att reglera användningen av skolans parkering föreslås att hälften av platserna regleras 

med tillståndsparkering under dagtid och hälften görs till 15-minutersparkering mellan kl. 07.00-

09.00 på vardagar. Detta då det i anslutning finns förskoleverksamhet (fristående från Sturebyskolan) 

varpå behov av att lämna barn med bil kan förekomma.  

 

Parkeringsplatserna på skolans område i anslutning till Tystbergavägen tillståndsregleras.  

 

Utöver skolans parkering finns, som tidigare nämnts, parkeringsmöjligheter längs de flesta av gatorna 

i skolans närområde. I området norr om skolan saknas dock datumparkering, vilket medför att bilar 

ofta står parkerade där (exempel finns enligt uppgift från Sturebyskolans Föräldraforum dessutom på 

långtidsparkerade bilar). Detta kan utgöra ett problem framförallt på vintern då snöröjningsfordon 

inte kan komma åt att ploga på trottoarerna om det står bilar i vägen. För att öka säkerheten och 

framkomligheten föreslås att datumparkering införs på de gator i skolans närområde som idag saknar 

tidsstyrd parkering; Kubikenborgsvägen, Iggesundsvägen, Långåkersvägen, Tystbergavägen, 

Rothuggsvägen, Kalixvägen och Tollarevägen. 

 

Idag är parkering tillåten på Bastuhagsvägen S, sträckan närmast Bastuhagsvägens förgrening. Denna 

föreslås tas bort om och när den tänkta exploateringen påbörjas. Detta för att som ovan nämnts 

möjliggöra komplettering av cykelbana i anslutning till trottoaren, se kapitel 4.3.2. 

 

 
För att bidra till en mindre rörig trafikmiljö under morgontimmarna föreslås att varuleveranser till 

Sturebyskolan tidsregleras. Förbud mot varuleveranser bör gälla mellan 07.30-08.30, när 

trafiksituationen är särskilt rörig. Att styra bort varutransporter från skolan ger både positiva 

säkerhetseffekter och framkomlighetseffekter för gående och cyklister. 

 

Varuslingan på Bastuhagsvägen S (G, Figur 2 sid 8) föreslås uppföras med stoppförbud, med 

undantag för varutransporter. Detta för att undvika otillåten avlämning på ytan för att ytterligare säkra 

framkomligheten för gående och cyklister. 

 

 

 

 

I skolans närområde är skyltad hastighet 30 km/h, med undantag för Skönsmovägen som delvis är 

skyltad 50 km/h. Nuvarande hastighetsgränser bör kvarhållas i området, eftersom det av säkerhetsskäl 

är önskvärt att eftersträva låga hastigheter i närheten av skolor. Ingen åtgärd gällande 

hastighetsgränsen bör heller vidtas på Skönsmovägen, eftersom vägens breda utformning kan göra 

det svårt för bilister att hålla 30 km/h längs hela sträckan. För att erhålla en bättre efterlevnad av 

hastigheten är det således bra att behålla den nuvarande hastighetsgränsen strax väster korsningen till 

Iggesundsvägen. På så vis regleras hastigheten till 30 km/h där flödet av elever bör vara störst över 

Skönsmovägen (se Figur 1 på sid 7). 

 

Under platsbesöket på skolan hänvisade Sturebyskolans Föräldraforum att Bastuhagsvägen N var 

skyltad 50 km/h på sträckan mellan Bastuhagsvägens förgrening och skolans huvudentré. Skyltad 
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hastighet är 30 km/h på hela sträckan, men i västlig riktning från skolans huvudentré finns en 

hastighetsskylt 30 km/h uppförd invid övergångstället vilken troligen är anledningen till 

missuppfattningen. För att tydliggöra att tillåten hastighet föreslås därför att vägsymboler ”30 skola” 

uppförs på båda sidor om övergångsstället vid infarten till skolans huvudentré samt att befintlig 

hastighetsskylt tas bort eller ersätts av en dubbelsidig skylt. 

 

Under inventeringen av skolans närmiljö identifierades att målning saknades på samtliga fartgupp 

längs Bastuhagsvägen N. Varningsskyltar finns till stor del, men skyms emellanåt av vegetation och 

bilar som står parkerade längs trottoaren. För att tydliggöra samtliga fartgupp i närområdet föreslås de 

markeras genom målning och att befintlig skyltning ses över längs sträckan.  

 

På Bastuhagsvägen S finns två vägsymboler ”30 Skola”. Under platsbesöket identifierades att 

vägsymbolen närmast Bastuhagsvägens förgrening skyms om bilar står parkerade längs trottoaren. 

Av denna anledning föreslås vägmålningen flyttas något söderut. Målning förbättras på båda 

vägsymbolerna. 
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Nedan presenteras en sammanställning av de åtgärder som föreslås i Sturebyskolans närområde. 

Beskrivningen av åtgärderna beskrivs utifrån Figur 4. 

 

 
Figur 4: Åtgärder i Sturebyskolans närområde. Teckenförklaring till Figur 4 ges nedan.  Brister för skyltning 

markeras med ring för skymd vegetation och streck för dålig synbarhet. 
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Förslag till avlämningsplatser visas i Figur 3 och 4. Att hastighetssäkra de punkter som elever 

kommer att korsa när de går från utpekade avlämningsytor är av stor vikt. Om stråken av föräldrar 

anses vara otillräckliga kommer med stor sannolikhet inte avlämningsytorna att användas. Åtgärderna 

är således viktiga att prioritera. Dessutom ligger samtliga passager i så pass nära anslutning till skolan 

att även de som inte blir lämnade men kommer gåendes eller cyklandes kommer kunna nyttja dem. 

 

 Övergångstället över Skönsmovägen (vid den släckta signalen) förses med platågupp 

anpassat för busstrafik. 

 Övergångsstället över Sågverksgatan, mellan Korsnäsvägen och Hallstanäsvägen, förses med 

platågupp. 

 Upphöjt övergångsställe över Bastuhagsgatan N, se skiss Bilaga 1. 

 

 

 Utformning av övergångställen på Bastuhagsvägen i samband med exploateringen enligt 

förslag i Bilaga 1.  

 Vägmålningen ”30 Skola” närmast Bastuhagsvägens förgrening föreslås dock flyttas något 

söderut, så att den inte riskerar att skymmas av parkerade bilar. 

 Vägmålning ”30 Skola” uppförs på båda sidor om övergångsstället vid infarten till skolans 

huvudentré. 

 Förbättrad målning på befintliga övergångställen på Långåkersvägen, Bastuhagsvägen N och 

S, Sågverksgatan och Bandhagsvägen. 

 Förbättrad målning på samtliga väggupp. 

 

 Skönsmovägen: 30/50 skylt skymd av vegetation på Skönsmovägens norra sida. 

 Skönsmovägen: Skymd sikt på grund av vegetation på vägmärke för övergångsställe på norra 

sidan av Skönsmovägen. 

 Sågverksgatan: Dålig synbarhet på vägmärke vid övergångsställe i Sågverksgatans korsning 

med Skönsmovägen. 

 Sågverksgatan: Dålig synbarhet på vägmärke vid övergångsställe på Sågverksgatan mellan 

Kubikenborgsvägen och Korsnäsvägen. 

 Sågverksgatan: Dålig synbarhet på vägmärke vid övergångställe över Sågverksgatans (norr 

om vägens delning). 

 Sågverksgatan: Vägmärke för övergångsställe skymd av vegetation på Sågverksgatan mellan 

den östra och västra delen. 

 Sågverksgatan: Skyltning för gående saknas vid gång- och cykelvägen från Sågverksgatan, 

(som leder från Sågverksgatan till Bäckaskiftsvägen). Det finns endast skylt för cykel. 

 Bäckaskiftsvägen i höjd med anslutning till den södra cykelvägen: Vägmärke 

parkeringsförbud med tidsstyrd tilläggstavla är skymd av vegetation. 

 Bäckaskiftsvägen i höjd med anslutning till den södra cykelvägen: Skyltning för gående 

saknas, det finns endast skyltning för cykel. 

 Bäckaskiftsvägen i höjd med port 36: Saknas vägmärke för gupp i körriktning österut. 

 Bäckaskiftsvägen: Fartgupp i höjd med Bäckaskiftsvägen 28 och 68 saknas vägmärke för 
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fartgupp. 

 Bäckaskiftsvägen: I korsningen med Bandhagsvägen är vägmärke för övergångsställe skymd 

av vegetation. 

 Bastuhagsvägen N: Vägmärke för övergångsställe vid korsningen med Bäckaskiftsvägen är 

skymd av vegetation på gatans södra sida. Den ligger långt från övergångsstället. 

 Bastuhagsvägen N: Dålig synbarhet på vägmärket varning för gupp längs sträckan, i höjd 

med  Bastuhagsvägen 29. 

 Bastuhagsvägen N: Vid bastuhagsvägen 32 är skylt varning för fartgupp skymd av vegetation 

samt har dålig synbarhet. 

 Bastuhagsvägen N: Vid Bastuhagsvägen 15 är skylt för varning för fartgupp skymd av 

vegetation. 

 Bastuhagsvägen N: På motsatt sida från infarten till skolan är 30-skylt och vägmärke för 

övergångsställe skymda av vegetation. 

 Bastuhagsvägen N: Vid Bastuhagsvägen 1 har vägmärke om varning för fartgupp dålig 

synbarhet. 

 Bastuhagsvägen S: Vägsymboler ”30-skola” har bristfällig målning. 

 Bastuhagsvägen S: Vägmärke om parkeringsförbud i skolans varuslinga är skymd av 

vegetation. 

 Gång- och cykelvägen längs Örbyleden: Skyltning för gående saknas, det finns endast 

skyltning för cykel. 

 Gång- och cykelvägen längs Örbyleden i anslutning till Tystbergavägen: Dålig synbarhet på 

vägmärke för gående och cyklister. 

 Gång- och cykelvägen längs Örbyleden: Målning förbättras på övergångsstället samt 

cykelöverfarten vid Bastuhagsvägen S. 

 Långåkersvägen: I korsningen med Kalixvägen, på den västra sidan är vägmärke som varnar 

för gående skymd av vegetation. 

 Långåkersvägen: I korsningen med Iggesundsvägen, på den östra sidan har vägmärke som 

varnar för gående dålig synbarhet. 

 Tystbergavägen: I korsningen med Tollarevägen, har vägmärke för återvändsgata skymd sikt 

på grund av vegetation.  

 

 

 Gång- och cykelvägen längs Örbyleden: Separera gående och cyklister samt anlägg 

vägmålningar för gångbana respektive cykelbana. 

 Gång- och cykelvägen längs Örbyleden: Komplettera befintlig skylt vid övergångstället på 

Bastuhagsvägen S med skylt för gångbana.  

 Bastuhagsvägen S: Ta bort parkering längs trottoar på Bastuhagsvägen S och bredda trottoar 

till gemensam gång- och cykelbana från korsningen med Bäckaskiftsvägen till varuslingan.  

 Bäckaskiftsvägen: Komplettera med cykelvägen mellan befintlig gång- och cykelväg (mellan 

Bäckaskiftsvägen och Sågverksgatan) och passagen över Bastuhagsvägen N.  

 Förbättra underhåll av samtliga gång- och cykelvägar. Gång- och cykelvägar bör prioriteras 

vid vinterväghållning.  

 Öka antalet cykelparkeringar på skolan till cirka 300 st.  

 Inför förbjuden genomfart på Bastuhagsvägen N.  
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 Inför stoppförbud i samtliga vändzoner. 

 Inför korttidsparkering (15 minuter) på Tystbergavägen och på cirka 11 av platserna vid 

skolans huvudentré. 

 Inför parkeringsförbud på Iggesundsvägens och Kalixvägens södra sidor.  

 Inför tillståndsparkering på delar av skolans parkeringsplatser.  

 Inför datumparkering på Tystbergavägen, Långåkersvägen, Iggesundsvägen, 

Kubikenborgsvägen, Rothuggsvägen, Kalixvägen och Tollarevägen.  

 Parkering på Bastuhagsvägen S tas bort. 

 

 

 Förbud mot varuleveranser till skolan mellan kl. 07.30-08.30.  

 Inför stoppförbud i varuslingan vid Bastuhagsvägen S.  
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Trafiksituationen i området kring Sturebyskolan är problematisk och en förbättrad situation kräver 

många lösningar av olika karaktärer som samverkar. För att skapa en säkrare och tryggare trafikmiljö 

för barn, gående och cyklister krävs framförallt att biltrafikflödena i området reduceras. Föräldrar 

som lämnar och hämtar barn med bil är en av orsakerna till att trafiksituationen ser ut som den gör 

varför en beteendeförändring är nödvändig. 

 

Förslagen i denna rapport är framtagna med ett syfte fokus och det är att öka tryggheten, säkerheten 

och framkomligheten för gående och cyklister med hopp om att det ger goda förutsättningar för att gå 

och cykla i området. I samband med att åtgärder genomförs måste information och förankring ske för 

att öka acceptansen. Förutom detta måste även ytterligare åtgärder göras för att stimulera 

beteendeförändringar för ett långsiktigt gott resultat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


