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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND, SYFTE OCH OMFATTNING 

Det planeras en ny skola, Norra skolan, vid Genvägen i Staffanstorp. Trekantens förskola ska 

flytta och istället ska en F-6 skola byggas. Skolan planeras för tre parallella klasser i varje 

årskurs. 

 

Den nya skolan innebär att såväl barnens som personalens färdvägar till skolan förändras. Det 

gäller resor till fots, med cykel och med bil. Föreliggande trafikstudie syftar till att kartlägga 

förändrade resmönster, att identifiera brister samt att föreslå åtgärder. Åtgärderna omfattar 

fysiska ombyggnadsåtgärder och är av två olika typer - dels åtgärder som skapar trygga, 

trafiksäkra och tillgängliga skolvägar för elever som går eller cyklar till skolan, dels åtgärder som 

förhindrar att kringliggande gator drabbas av oönskad smittrafik (bil).  

 

Studien omfattar tre delar: 

1. Analys av skolvägar samt förslag till åtgärder inom det upptagningsområde som 

definierats (se figur 1).  

2. Analys av befintlig trafiksituation i Genvägens korsningar med Norra Lundavägen 

respektive Gullåkravägen, samt av trafiksituationen när skolan har öppnat. 

Beräkning/bedömning av trafikströmmar i dagsläget och när skolan har öppnat. 

3. Bedömning av risk för smittrafik (bil) på Wibergs väg-Nordstrands väg samt förslag till 

åtgärder för att minimera risken. 

 

För åtgärderna i del 1 ska en översiktlig kostnadsbedömning göras och åtgärderna ska 

prioriteras och analyseras i förhållande till kostnader. 

1.2 METOD 

1.2.1 TRAFIKFLÖDEN 

Nuvarande trafikflöden har uppmätts med slangar i november 2016. Trafikverkets schablon 

har används för att omvandla veckodygnstrafik till ÅDT. Mätpunkter på Gullåkravägen är 

hämtade från Trafikverket (TIKK, mätår: 2004). 

 

För att bedöma hur många resor den nya skolan alstrar har antaganden gjorts av hur 

färdmedelsfördelningen ser ut för barn och personal. I utredningen PM trafikutredning 

Anneroskolan (Reinertsen 2014) gjordes antaganden gällande alstring. Samma antaganden har 

använts i arbetet med Norra skolan då båda skolorna ligger i Staffanstorp och har liknande 

förutsättningar. 

 

För Staffanstorp antas att 40% pendlar till/från arbetet med bil i riktning mot Lund och 60% i 

riktning mot Malmö. 

 

Fördelningen av det totala flödet till och från skolan har gjorts utifrån befolkningstäthet och 

närmsta färdväg till Norra skolan. 

 

Som stöd för bedömning av gång- och cykelandelar har Trafikverkets trafikalstringsverktyg 

använts. 

 

De siffror gällande andelar, flöden etc. som presenteras ska betraktas som bedömningar. 

Flödena har avrundats till närmaste tiotal. Detta beror på att det handlar om så små flöden.  
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1.2.2 ANALYS AV TRAFIKSITUATIONER 

Analysen av de två korsningarna Genvägen-Norra Lundavägen och Genvägen-Gullåkravägen har 

gjorts på en översiktlig nivå utifrån vad som framkommit vid platsbesök samt vid enklare analys 

av trafikflöden för bil. Analysen omfattar aspekterna trafiksäkerhet, trygghet och tillgänglighet 

(inkl. framkomlighet) för olika trafikantgrupper. Platsbesök har gjorts vid tre respektive två 

tillfällen en vardag i december, varav ett under morgonens högtrafik.  

1.2.3 SKOLVÄGAR 

Analysen av skolvägnätet har gjorts i fyra steg: 

1. Identifiering av skolvägnätet (gång- och cykel) 

2. Inventering av brister i skolvägnätet 

3. Förslag till åtgärder på sträcka och i korsning, inkl. översiktlig kostnadsbedömning 

4. Prioritering av åtgärder 

 

Identifiering av skolvägarna har gjorts huvudsakligen utifrån dagens fysiska struktur. Det 

befintliga gång- och cykelnätet utgör en viktig grund även i det framtida nätet, men det framtida 

nätet utgår från det behov som finns. Det innebär att även länkar som idag inte bedöms som 

lämpliga skolvägar kan ingå i ett framtida nät. En viktig kvalitet i ett framtida nät är hög 

tillgänglighet. Med detta avses gena, sammanhängande stråk och ett nät med hög maskvidd 

(täthet).  

 

Vid inventeringen av skolvägarna har brister på sträcka och i korsningspunkter kartlagts. 

Inventeringen utgick från kvaliteterna trafiksäkerhet, tillgänglighet och trygghet. Inventeringen 

genomfördes tillsammans med beställaren dagtid vid ett tillfälle i december 2016. 

 

Identifiering av brister och förslag till åtgärder har tagits fram i samråd med beställaren och 

grundar sig huvudsakligen på observationerna i samband med inventeringstillfället. I de fall 

trafikmätningar funnits att tillgå har dessa använts. Det kan konstateras att i en del fall hade mer 

fakta, exempelvis hastighetsmätningar, varit önskvärt som ett stöd i bedömningen av 

trafiksituationen. Fördjupade studier behövs också i en del fall för att utreda mer i detalj vilka 

åtgärder som behöver vidtas.  

 

Den översiktliga kostnadsbedömningen är genomförd med hjälp av referensprojekt samt à-

priser från olika projekt.  

 

Prioritering av åtgärdsbehov har gjorts enligt följande: 

 

Prioritet hög:  Trafiksäkerhetsbrist där många skolbarn rör sig 

Prioritet mellan:  Trafiksäkerhetsbrist där få skolbarn rör sig 

Prioritet låg: Tillgänglighets- och/eller trygghetsbrist där få eller många 

skolbarn rör sig 

 

Bedömningen av om det är många eller få skolbarn har gjorts utifrån närheten till skolan, där 

antalet skolbarn antas vara fler ju närmare skolan man kommer.   
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2 TRAFIKFLÖDEN RUNT NORRA SKOLAN 

2.1 NUVARANDE TRAFIKFLÖDEN 

I figur 1 nedan anges dagens biltrafikflöden (ÅDT) på ett antal gator i skolans närområde. I 

figuren visas också definierat upptagningsområde för skolan. 

 

 

Figur 1: Dagens biltrafikflöden. Med markering i rött anges skolans upptagningsområde.  

2.2 FRAMTIDA TRAFIKFLÖDEN 

2.2.1 ALLMÄNN TRAFIKÖKNING (BIL) 

En allmän biltrafikökning kan ha flera orsaker, exempelvis nya exploateringar, en stor målpunkt 

som lokaliseras i närområdet eller att en större förändring görs i vägnätet i eller kring 

Staffanstorp. I denna trafikstudie tas inte hänsyn till någon generell biltrafikökning utan endast 

det som skolan genererar.   

2.2.2 TRAFIKFLÖDEN GENERERADE AV NORRA SKOLAN 

Sammanlagt kommer ca 550 elever att gå på Norra skolan och i varje årskurs planeras för tre 

parallella klasser. Detta motsvarar 26,2 barn/klass. För förskoleklass innebär det 26,2*3= 79 

barn och för skolan 550-79=471 barn. För förskoleklass antas en personaltäthet på ca 5 

barn/anställd, medan övriga klasser antas ha en personaltäthet på ca 10 barn/anställd. 

Sammantaget ger detta 16 respektive 47 anställda. 

 

Färdmedelsfördelningen antas vara följande: 

 Elever, skola – 35% blir skjutsade 

 Elever, förskoleklass – 50% blir skjutsade 

 Personal – 40% kör bil 

 

Varje barn som blir skjutsat med bil genererar fyra trafikrörelser, två på morgonen och två på 

eftermiddagen. Personal som kör bil genererar två trafikrörelser då de har sin bil parkerad under 

Genvägen 

Malmövägen 
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dagen. 

 

Beräknat biltrafikflöde som alstras: 

 

 Antal 

elever/personal 

Färdmedelsfördelning * 

antal resor per dag 

Trafikflöde 

(fordon/dygn) 

Elever, skola 471 0.35*4 660 

Personal, skola 47 0.4*2 40 

Elever, 

förskoleklass 

79 0.5*4 160 

Personal, 

förskoleklass 

16 0.4*2 10 

Total 

trafikalstring 

  870 

Figur 2: Antal bilresor som generas av Norra skolan (avrundat till närmaste tiotal). 

 

Eleverna antas komma från hela upptagningsområdet. När en förälder lämnat ett barn fortsätter 

resan till arbete, skola etc. Dessa resor fördelas i bedömningen på Gullåkravägen, Genvägen och 

Norra Lundavägen. Omvänt gäller på resan hem. 

 

Resterande andel är gång- och cykelresor, vilket är: 

  

 Antal 

elever/personal 

Färdmedelsfördelning * 

antal resor per dag 

Trafikflöde (gång- och 

cykelresor per dag) 

Elever, skola 471 0.65*2 620 

Personal, skola 47 0.6*2 60 

Elever, 

förskoleklass 

79 0.5*2 80 

Personal, 

förskoleklass 

16 0.6*2 20 

Total 

trafikalstring 

  780 

Figur 3: Antal resor med gång- och cykel som generas av Norra skolan (avrundat till närmaste 

tiotal). Andelen som går är 45% och andelen som cyklar är 55%. 
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2.2.3 TRAFIKFLÖDEN FÖR MOTORFORDON NÄR SKOLAN HAR ÖPPNAT 

I figur 4 nedan redovisas bedömda biltrafikflödena när Norra skolan har öppnat.  

  

 

 

Figur 4: Bedömt trafikflöde för motorfordon i olika punkter runt Norra skolan. Med ett 

plustecken framför anges tillskottet när skolan öppnat.   

 

Vid fördelningen på olika färdvägar till och från skolan har som tidigare beskrivits ett antagande 

gjorts att man väljer den kortaste vägen. Det är dock inte helt givet att detta gäller i alla lägen, 

ibland kan faktorer som exempelvis tid eller vana göra att man väljer en annan väg. I det här 

fallet blir detta särskilt uppenbart för föräldrar som ska till och från arbetet i Lund. Dessa 

föräldrar antas köra via Norra Lundavägen. Ett annat alternativ är att de istället kör västerut via 

Gullåkravägen, vilket vore önskvärt eftersom denna förbindelse är mer trafiktålig. 

 

Inom ramen för denna trafikstudie föreslås åtgärder i korsningen Norra Lundavägen/Genvägen 

för att förbättra förhållandena för skolbarnen. Beroende på hur korsningen utformas så kan 

åtgärden innebära att färdvägen via Norra Lundavägen blir ett mindre attraktivt val för  

föräldrarna som kör till arbetet i Lund och att de istället väljer att köra via Gullåkravägen.  

  

Genvägen 

Malmövägen 
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I figur 5 nedan redovisas bedömda gång- och cykelflödena som genereras av Norra skolan. 

Övriga fotgängare och cyklister som rör sig på stråken ingår alltså inte.  

 

 

 

Figur 5: Bedömda gång- och cykelflöden till och från Norra Skolan. Andelen som går är 45% och 

andelen som cyklar är 55%.  
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3 TRAFIKSITUATIONEN I KORSNINGEN GENVÄGEN-

NORRA LUNDAVÄGEN 

3.1 TRAFIKFLÖDEN I NULÄGET OCH NÄR SKOLAN HAR ÖPPNAT 

I figur 4 och 5 visas bedömda bil- respektive gång- och cykelflöden i korsningen i dagsläget och 

när skolan har öppnat. Skolan bedöms generera mellan 0-430 fordon/ben i korsningen och 

antalet oskyddade trafikanter bedöms variera mellan 70 och 320 st på de anslutande stråken.  

 

Ett antal regionbusslinjer trafikerar Norra Lundavägen. 

3.2 TRAFIKSÄKERHET, TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET I NULÄGET 

Trafiksäkerhet:  

 

Trafikmätningar visar att 85-percentilen ligger kring på 50km/h på Norra Lundavägen vilket 

tyder på att det är höga hastigheter initialt när fordon närmar sig korsningen. På Genvägen och 

Lagerlöfs väg är hastigheterna  lägre, 85-percentilen ligger kring 40km/h. 

 

Gång- och cykeltrafikanternas trafiksäkerhet bedöms vara låg i korsningen. Skälen är flera -  

höga hastigheter, otydlighet utformning, avsaknad av separerade gc-banor på Genvägen samt 

dålig sikt. Vidare innebär det dubbelriktade cykelstråket att cyklister även kan komma från ”fel” 

håll för bilister som korsar gc-banan på väg in i och ut ur korsningen. Detta kan medföra en 

olycksrisk.   

 

Ramperna vid upphöjningarna på Norra Lundavägen bedöms inte ge tillräcklig 

hastighetsdämpning då de har för låg lutning och är i asfalt. Korsningen är spatiös med stora 

asfaltsytor och det är inte tydligt för de oskyddade trafikanterna hur de ska bete sig, något som 

gör att trafiksäkerheten påverkas negativt.  

 

Busstrafikens trafiksäkerhet är god genom korsningen.  

 

Sikten för bilister som kommer från Genvägen och Lagerlöfs väg är dålig, vilket kan medföra 

ökade olycksrisker för både bilister, cyklister och fotgängare. Den dåliga sikten kan dock göra 

att bilister kör mer försiktigt.  

 

Tillgänglighet:  

 

Gång- och cykeltrafikanternas framkomlighet bedöms vara god. Gång- och cykelstråket utmed 

Norra Lundavägens västra sida brister dock med avseende på genhet, då passagen över 

Genvägens östliga ben ligger en bit ifrån korsningen. Synskadade kan ha svårt att orientera sig i 

korsningen eftersom hela korsningen är samma plan och taktila plattor och ledlinjer endast 

förekommer sporadiskt. 

 

Busstrafikens tillgänglighet i korsningen bedöms som god. 

 

Biltrafikens tillgänglighet i korsningen bedöms som god. 

 

 

Trygghet:  

 

Höga hastigheter i korsningen påverkar gång- och cykeltrafikanternas trygghet negativt. Samma 

effekt har den otydliga utformningen och det faktum att Genvägen saknar separata ytor för de 

oskyddade trafikanterna. 

 

Tryggheten för busstrafikanterna bedöms som god.  
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Den otillfredsställande sikten för bilister i östlig riktning på Genvägen riskerar att skapa en 

otrygghetskänsla.  

3.3 TRAFIKSÄKERHET, TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET NÄR SKOLAN HAR ÖPPNAT 

Analysen nedan görs utifrån att den fysiska utformningen av korsningen är oförändrad. Däremot 

har trafikflöden ökat enligt kapitel 2.  

 

I dagsläget finns en rad brister i korsningen. Med de ökade trafikflödena, både avseende på 

oskyddade trafikanter och motorfordonstrafik som uppkommer när Norra skolan har öppnat 

förvärras situationen . Framför allt handlar det om trafiksäkerhets- och trygghetsproblem för 

oskyddade trafikanter. Framkomligheten för bil- och busstrafiken kan också försämras något. 

 

Slutsatsen är att åtgärder behöver vidtas för att öka såväl trafiksäkerheten som tryggheten och 

tillgängligheten. Det handlar både om en ombyggnad av själva korsningen och om en 

komplettering med separata gc-banor väster om korsningen.   
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4 TRAFIKSITUATIONEN I KORSNINGEN GENVÄGEN-

GULLÅKRAVÄGEN 

4.1 TRAFIKFLÖDEN I NULÄGET OCH NÄR SKOLAN HAR ÖPPNAT 

I figur 4 visas bedömda bilflöden i korsningen idag och när skolan har öppnat. Skolan genererar 

mellan 20-370 motorfordon/ben i korsningen.  

4.2 TRAFIKSÄKERHET, TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET I NULÄGET 

Korsningen är en trevägsvägskorsning med långa mittrefuger. För att ta sig in på Genvägen 

norrifrån finns separat vänstersvängskörfält på Gullåkravägen. På Genvägen är hastighets-

begränsningen 50 km/h och på Gullåkravägen 70 km/h. Oskyddade trafikanter trafikerar inte 

korsningen utan endast bilar/leveransfordon.  

 

Trafiksäkerhet:  

Trafiksäkerheten bedöms som god, dock är hastigheterna höga då Gullåkravägen är bred och 

rak. Norr om Genvägen ligger 85-percentilen på 81km/h och söder om ligger den på 72km/h. 

 

Tillgänglighet:  

Överlag bedöms kapaciteten vara god i korsningen, även under morgonens rusningstrafik. Vid 

något enstaka tillfälle riskerar köbildning att uppstå. Vid platsbesöket uppstod det vid ett tillfälle 

en kö på fyra bilar på Genvägen. Bilarna fick vänta ca 20 sekunder innan de kunde ta sig ut på 

Gullåkravägen.  

 

Trygghet:  

Korsningen kan upplevas som delvis otrygg då man ska ta sig ut på Gullåkravägen från 

Genvägen. Detta eftersom det kan upplevas vara svårt att uppfatta sin tidslucka när man som 

bilist ska ut mellan två fordon i hög hastighet. Korsningen är väl belyst. 

4.3 TRAFIKSÄKERHET, TILLGÄNGLIGHET OCH TRYGGHET NÄR SKOLAN HAR ÖPPNAT 

Dagens trafiksituation bedöms vara god och något åtgärdsbehov föreligger inte i dagsläget. 

Påverkan av de bilflöden som genereras av Norra skolan anses marginell och några åtgärder 

bedöms därför inte behöva vidtas. 
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5 RISK FÖR SMITTRAFIK PÅ WIBERGS VÄG-

NORDSTRANDS VÄG 

5.1 BEDÖMNING AV RISK 

Attraktiviteten i att använda Wibergs väg-Nordstrands väg (som smitväg för bilister är kopplat till 

hur korsningen Genvägen/Norra Lundavägen utformas. En ombyggnad av korsningen 

rekommenderas, se kapitel 6.   

 

 

 

Ur ett stråkperspektiv är inte Nordstrands väg-Wibergs väg en attraktiv väg att ta. Den innebär 

fler svängar, längre väg och tar längre tid att köra. Dessutom finns en upphöjd korsning som 

behöver passeras och trafiksituationen utanför Bråhögsskolan kan upplevas som komplex.  

 

Vidare så bedöms smitvägen Nordstrands väg-Wibergs väg vara aktuell endast för ett fåtal 

bilister. Det handlar om föräldrar som har sin arbets-/studieplats eller liknande antingen i 

Staffanstorps centrum eller i orter öster eller sydöst om Staffanstorp. Smitvägen kan även vara 

aktuell för personal som bor i centrala/södra/sydöstra Staffanstorp eller i orter öster eller sydöst 

om Staffanstorp. 

 

Om man, när korsningen Genvägen/Norra Lundavägen byggts om, upplever ett ”ständigt stopp” i 

korsningen kan dock en del bilister lockas att välja smitvägen. Detta trots att det kanske inte går 

snabbare räknat i sekunder, men känslan av att det inte står helt stilla och av att kunna ”dra på” 

utmed raksträckorna kan locka.  

 

Om befintlig utformning av korsningen Genvägen/Norra Lundavägen bibehålls så bedöms 

antalet bilister som väljer Wibergs väg eller Nordstrands väg som smitväg vara försumbar. Detta 

trots att man kan uppleva korsningen Genvägen/Norra Lundavägen som något ”trögare” p g a 

fler skolbarn och bilister i korsningen. 

 

Bråhögsskolan ska rivas och ge plats för blandad centrummiljö med bostäder, handel och 

kontor. Detta innebär att centrum utvidgas västerut och beroende på hur gatu- och gc-
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kopplingar utformas kan resmönster påverkas. Attraktiviteten i att använda Nordstrands väg-

Wibergs väg som en smitväg till/från Norra skolan bedöms dock som låg. Dessutom bedöms 

smitvägen endast vara aktuell får ett fåtal (se ovan). 

5.2 TÄNKBARA ÅTGÄRDER 

Exempel på åtgärder på sträcka och i korsning anges nedan. 

 

Justeringar vid cirkulationsplatsen vid Norra Lundavägen:  

 Upphöjd gc-överfart på Skolgatan, direkt väster om cirkulationen. 

 Markerad ”kant” mot Skolgatan/Rådhusgången, som inte inbjuder till infart.  

 Ev. åtgärder som gör att trafikrörelsen Valhallavägen-Norra Lundavägen upplevs mer 

tydlig och smidig (dock viss tveksamhet kring detta då det handlar om bilister som är 

väl förtrogna med de lokala förhållandena och därmed är svårare att styra). 

 

Korsningen Genvägen/Wibergs väg ingår i studien kring skolvägarna, se kapitel 6. Åtgärder här 

kan också minska risken för smittrafik. 

 

På gatusträckorna:  

 Krympa gaturummet genom att exempelvis anlägga separata gång- eller cykelbanor eller 

att tillåta parkering 

 Gupp 

 Enkelriktning av gator 

 

Förslagsvis avvaktar man med att genomföra åtgärder i det initiala skedet och ser om smittrafik 

uppkommer. Det är dock klokt att ha en beredskap för åtgärder om problem uppstår. För att 

underlätta uppföljningen kring om/hur trafiken förändras har trafikmätningar av dagens 

biltrafikflöden genomförts i januari 2017.  
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6 SKOLVÄGAR  

6.1 SKOLVÄGNÄTET 

Utifrån målsättningen att skapa ett gång- och cykelnät med en hög tillgänglighet har ett framtida 

skolvägnät identifierats, se figur 6 nedan. Maskvidden, alltså tätheten i nätet, uppgår till ca 200-

250 m. I nätet finns två typer av stråk. De uppsamlande stråken fångar upp fotgängare och 

cyklister från flera områden och här finns de största flödena. Utöver dessa finns kompletterande 

stråk. 

 

  

 

 

 

 

Figur 6: Identifierat skolvägnät. Siffrorna anger identifierade brister, se avsnittet nedan.  

6.2 BRISTER I DAGENS SKOLVÄGNÄT 

Vid inventeringen analyserades skolvägnätet utifrån trafiksäkerhet, tillgänglighet och 

tillgänglighet och brister kartlades på sträcka och i korsning. Sammanlagt identifierades 15 

brister av olika karaktär. 

 

I figur 6 (ovan) är bristerna numrerade. För varje brist finns en beskrivning samt förslag till 

åtgärd med en tillhörande översiktlig kostnadsbedömning i tabell 1 nedan. Foton som illustrerar 

bristerna finns i bilaga. 
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6.3 FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 

6.3.1 TYP AV ÅTGÄRD INKLUSIVE ÖVERSIKTLIG KOSTNADSBEDÖMNING 

 

Kostnaderna är avrundade till närmaste 50.000 kr och vissa åtgärder har ett spann då 

omständigheterna på plats är avgörande för hur dyr en åtgärd är.  

 

Det är endast den fysiska åtgärden som ingår i den grova kostnadsuppskattningen (exempelvis 

ingår inte kostnader för projektering, marklösen etc.). Vissa poster har exkluderats då de är 

svåra att beräkna eller i detta skede veta om de ska ingå i ombyggnaden. 

 

Poster som har exkluderats i kostnadsberäkningarna är: 

 

 Gestaltning i form av vegetation mm 

 Belysning 

 Rensning av buskage 

 

Avvattning är en stor osäkerhetsfaktor vid tidiga kostnadsbedömningar. De åtgärder som 

bedöms kräva avvattning anges i tabellen nedan.  

 

Åtgärder som innebär större ingrepp där åtgärden går utanför vägområdet märks med ut i 

tabellen nedan. Detta för att tydliggöra att åtgärden kan innebära intrång i fastigheter eller kräva 

ändring av detaljplaner, något som kan påverka tidplan och kostnader avsevärt 

 

I tabellen nedan finns också en kolumn som anger om bristen är direkt kopplad till utbyggnaden 

av Norra Skolan. I annat fall hanteras bristen som en del i det övergripande cykelnätet för Trafik- 

och mobilitetsplanen. 

 
 

Nr Typ av brist Förslag till åtgärd Grov kostnads-

uppskattning (kr) 

Åtgärden 

kräver 

avvattning 

eller intrång 

utanför 

vägområde/

detaljplane-

ändring 

Brist 

kopplad 

direkt till 

utbygg-

naden av 

Norra 

skolan 

1 Trafiksäkerhet på grund 

av dålig sikt. 

Beskära häcken samt 

smalna av 

övergångsstället.  

Beskärning av 

häck är inte en 

kostnad för 

kommunen. 

Avsmalning av 

övergångsställe 

ca 70-100.000 

Avvattning nej 

2 (a) Tillgänglighetsbrist 

på grund av låg genhet 

(tvär sväng) 

(b) Trafiksäkerhets- och 

trygghetsbrist på grund 

av en för smal mittrefug 

i kombination med höga 

hastigheter och tät 

busstrafik. 

(a) Minska körbanans 

radie i korsningens 

sydöstra hörn. 

(b) Effektivare 

hastighetsdämpning 

och breddning av 

mittrefug. 

(a) 200.000 

 

(b) 250.000 

Avvattning 

 

Intrång 

utanför 

vägområde 

ja 

3 Trygghets-, 

trafiksäkerhets- och 

tillgänglighetsbrist p g a 

för smal gc-väg. 

Breddning av gc-väg  

alternativt anlägga en ny 

gc-väg. 

Breddning av 

befintlig gc-väg 

1m 500.000. 

Ny gc-väg 3m 

1.500.000 

 nej 

4 Trafiksäkerhets- och 

framkomlighetsbrist på 

grund av otydlighet i 

korsningen. Otydlig 

reglering på Lagerlöfs 

Studera hela korsningen 

för att få till en trafiksäker 

och tydlig korsning för 

skolbarnen. Förslagsvis 

kan korsningen höjas upp 

Kostnadsbedöms 

inte då det är 

oklart vilka 

åtgärder som 

krävs. 

Avvattning nej 
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väg om det är 

enkelriktade eller 

dubbelriktade gång- och 

cykelbanor.  

och en ny passage över 

Sockerbruksvägen 

anläggs för att knyta an 

till skolvägen på 

Mjölnarevägen. 

5 Trafiksäkerhets- och 

trygghetsbrist på grund 

av att chikanerna ligger 

på sträcka mellan 

korsningarna. De bör 

integreras i 

korsningspunkterna 

längs sträckan. 

 

 

 

 

Chikaner flyttas så de 

integrerar med passager 

över Lagerlöfs väg och 

korsningspunkter. 

Placeringen av chikanerna 

behandlas inom trafik- 

och mobilitetsplanen. 

 

Kostnadsbedöms 

inte då det är 

oklart vilka 

åtgärder som 

krävs. 

 nej 

6 Se kapitel 3. Förslag till ny 

korsningsutformning 

utreds separat. 

 

300-500.000 

(avser en helt 

ombyggd 

korsning) 

Avvattning. 

Eventuellt 

krävs intrång 

utanför 

vägområdet. 

ja 

7 Trafiksäkerhets- och 

trygghetsbrist p g a 

avsaknad av separat 

cykelbana. 

Anlägga cykelbana sista 

biten upp till korsningen 

N Lundavägen-Genvägen. 

Breddning 1m ca 100m  

250-300.000 Avvattning ja 

8 Trafiksäkerhets- och 

trygghetsbrist då barn 

rör sig i blandtrafik 

tillsammans med ett 

högt flöde fordon. 

Gångbana längs 

Genvägens norra sida 

samt separerad cykelbana 

längs den södra sidan.  

Upphöjd gc-passage vid 

korsningen med Wibergs 

väg. 

60m cykelbana 

170m gångbana 

Gångbana 

200.000 

Cykelbana 

100.000 (3m bred) 

Upphöjd gc-

passage  50-

100.000 

Avvattning ja 

9 Trygghetsbrist på grund 

av dålig insyn till gc-

bana.  

Rensa buskage i samband 

med att Genvägen får en 

ny sträckning. 

Ej prisuppgift  nej 

10 Tillgänglighets/komfort

brist på grund av att 

gående och cyklister 

behöver gå/cykla över 

ett gupp. 

Upphöjd genomgående 

gång- och cykelpassage 

vid korsningen.  

50.000 Avvattning ja 

11 Trafiksäkerhet/prioriteri

ng/tydlighetsbrist på 

grund av korsande 

skolbarn i plan vid 

korsningen.  

Upphöjd genomgående 

gång- och cykelpassage 

vid korsningen.  

50–100.000 Avvattning ja 

12 Trafiksäkerhets- och 

trygghetsbrist på grund 

av att skolbarn vistas i 

blandtrafik. 

Gcm-stöd (ca 200m). 

Eventuellt kan  hastighets-

dämpande åtgärder vid 

korsningspunkter. 

Gcm-stöd 

140-180.000 

Avvattning 

vid eventuell 

åtgärd i 

korsning 

 

nej 

13 Trafiksäkerhets- och 

trygghetsbrist på grund 

av att cyklande skolbarn 

vistas i blandtrafik i 

anslutning till en 

förskola där 

trafiktempot stundtals 

kan vara högt. 

Separat gång- och 

cykelbana längs 

Skråvägen. 

Ny gång- och 

cykelbana ca 

250m 750.000-

1.200.000 

Avvattning ja 

Tabell 1: Skolvägnätets brister samt förslag till åtgärder med tillhörande kostnadsbedömning 
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6.3.2 PRIORITERING AV ÅTGÄRDSBEHOV 

Prioriteringen av åtgärdsbehovet (hög/mellan/låg) har gjorts enligt beskrivningen i avsnitt 1.2.3.  

 

Nr Prioritering 

åtgärdsbehov 

(hög/mellan/låg) 

1 mellan 

2 hög 

3 mellan 

4 mellan 

5 hög 

6 hög 

7 hög 

8 hög 

9 låg 

10 hög 

11 hög 

12 mellan 

13 mellan 

Tabell 2: Olika punkters prioritet avseende åtgärdsbehov. 

 

Sju av de 13 bristerna faller inom kategorin hög prioritet, medan sex bedöms ha prioritet mellan 

och två har låg prioritet. 

 

6.3.3 PRIORITERING AV ÅTGÄRDER I FÖRHÅLLANDE TILL KOSTNADER 

Utgångspunkten vid denna prioritering bör vara densamma som vad gäller prioriteringen av 

åtgärdsbehovet. Fem åtgärder pekas ut som särskilt angelägna. Dessa är nr 4, 6, 8, 10 och 11.  

 

Nr 6 och 8 är kostsamma men här rör sig en stor mängd skolbarn och trafiksäkerhets- och 

trygghetsbristerna är stora. Åtgärder här är av högsta prioritet för att eleverna på Norra skolan 

ska ha godtagbara förhållanden när de går och cyklar till skolan.  

 

Även nr 4 har hög prioritet trots att det troligtvis är en större ombyggnad som krävs och att 

punkten inte ligger i skolans direkta närhet. Detta eftersom bristerna är stora. 

 

Nr 10 och 11 föreslås få hög prioritet eftersom många skolbarn rör sig här (d v s nyttan är stor) 

samtidigt som kostnaderna för att förbättra trafiksäkerheten är förhållandevis låga.  
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7 BILAGA, FOTON BRISTER I SKOLVÄGNÄTET 

 
 

 
Figur 7: Punkt 1 

 

 
Figur 8: Punkt 2a 
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Figur 9: Punkt 2b 

 
 

 
Figur 10: Punkt 3 
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Figur 11: Punkt 4 

 

 
Figur 12: Punkt 5 
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Figur 13: Punkt 6 

 

 
Figur 14: Punkt 7 
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Figur 15: Punkt 8 

 

 
Figur 16: Punkt 9 
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Figur 17: Punkt 10 

 

 

Figur 28: Punkt 11 
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Figur 19: Punkt 12 

 

 
 

Figur 20: Punkt 13 

 


