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BAKGRUND OCH UPPDRAG 

5

Kommunen har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Stanstorpsskolan. Ramboll har tidigare gjort en trafikutredning inför ett 

beslut om lokalisering av den nya skolbyggnaden. Kommunen har nu beslutat att befintlig skolbyggnad ska rivas och ersättas med 

en ny på samma tomt. Idag går det 350 elever på skolan men på sikt ska den ha plats för ytterligare runt 200 elever.

Uppdraget omfattar: 

• Beskrivning av hur trafiksäkerheten skall säkerställas för gående och cyklister till och från skolan. Med speciellt fokus på 

Rättsvägen och vändplatsen på Rättsvägen.

• Förslag på placering av, samt infart till parkeringsplats till skolan. Parkeringens utformning ingår ej.

• Utformning och sektion av ny lokalgata väster om skolbyggnaden.



NULÄGESBESKRIVNING
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HUR FUNGERAR TRAFIKSITUATIONEN IDAG?

Från föregående trafikutredning.

Vid beteendestudier ifrån film gjordes ett antal iakttagelser:

• Den markerade gång- och cykelbanan i Rättsvägens förlängning förbi 

vändplatsen respekteras inte speciellt väl av bilisterna. 

• Det finns stora risker med korsande cyklister och backande bilar från 

parkeringsplatserna. Vi såg cyklande barn som tvingas ut på gräset för att 

undvika bilar samt barn som cyklar på vänster sida av vägen.

• Barn som ska tvärs förbi skolan sneddar över skolgården. Det kan tolkas som att 

de inte vill cykla förbi bilparkeringen – trygghetsproblem.

• Barn dyker upp från alla möjliga riktningar, och inte sällan utanför gång- och 

cykelbanor. Förmodligen på grund av att gång- och cykelstråken upplevs som 

otydliga. 



PROBLEM OCH ANGREPPSSÄTT

• Otydlig koppling över vändplatsen.

Kopplingen mellan Rättsvägen och skolan, förbi vändplatsen, är viktig och 

trafiksäkerheten behöver säkerställas där. Passager bör vara 

hastighetsdämpade.

• Backande bilar blandas med cyklande barn

Undvika att blanda parkerande bilar och barn på väg till skolan. Parkering bör 

helt separeras från skolvägar. Infrastrukturen närmst skolan bör vara fredad 

från biltrafik. 

• Otrygg trafikmiljö

Barns trygghet på väg till och från skolan är viktig – separerade gång- och 

cykelbanor ökar tryggheten. Väl fungerande passager.

• Otydliga gång- och cykelstråk gör att barn beter sig oförutsägbart. 

Tydlighet i infrastruktur kan göra att barnen kan tolka trafikmiljön enklare. Men 

det krävs även tydligare infrastruktur för biltrafiken, så att de kan förstå var 

barn ska korsa.



INVENTERING OCH DATAINSAMLING
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PASSAGER ÖVER UTFARTER TILL RÄTTSVÄGEN

Under inventeringen längs Rättsvägen, mellan Tingsvägen och vändplatsen 

noterades följande: 

• Gång- och cykelpassagerna är långa, ca 15 m.

• Passagerna är ej upphöjda och motortrafikens hastighet är därmed inte säkrad.

• Markeringarna är slitna, vilket gör att de kan vara svåra att uppfatta som 

passager för biltrafik.

• Övergångsställen saknas helt, dvs. gående och cyklister har väjningsplikt mot 

biltrafik.



GÅNG- OCH CYKELBANAN LÄNGS RÄTTSVÄGEN

• Gång- och cykelbanan längs Rättsvägen är smal.

• Cyklister, både barn och vuxna, väljer att cykla i gatan i stället för att cykla på 

gång- och cykelvägen.

• Många barn rör sig kring skolan även utanför skoltid, en generell iakttagelse och 

inte enbart för Rättsvägen. 



GÅNGBANAN PÅ NORRA SIDAN OM RÄTTSVÄGEN

• Gångbanan på norra sidan om Rättsvägen är inte fullt ut 

tillgänglighetsanpassad eftersom gångbanebredden är smal.

• Gångbanan på norra sidan slutar abrupt i vändplatsen i slutet av 

Rättsvägen.



BEFINTLIG VÄNDPLATS I SÖDER

Längts i söder vid dagens befintliga skolparkering finns idag en 

tillfälligt avgränsad vändplats. Vid denna noterades följande: 

• Separerade gång- och cykelytor saknas förbi vändplatsen, norrut 

och österut.

• Vändplats och skolväg är samma yta. Vid en skola bör ytorna 

separeras mellan gående, cyklister och motorfordon, speciellt 

som platsen nyttjas av tunga fordon. 

• I tidigare trafikutredning kring skolan noterades att skjutsande 

föräldrar parkerade i vändytan och in över gång- och cykelbanan 

i södra änden. 



FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER
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FÖRESLAGEN UTFORMNINGEN SKA LÖSA

För att trafiksituationen kring Stanstorpsskola ska bli trafiksäkrare, tryggare och 

framkomligare för framförallt gående och cyklister har följande mål satts upp för 

denna trafikutredning: 

• Den nya parkeringsplatsens placering ska inte påverka framkomlighet och 

trafiksäkerhet för gående och cyklande negativt. 

• Gång- och cykelbanors kvalité bör höjas och bredder bör vara:

För kombinerad gång- och cykelbana rekommenderas: 3-4 m

För separerad gång- och cykelbana rekommenderas: 4,5 m (2+2,5 m) 

• Passager bör tillgänglighetsanpassas och hastighetssäkras.

• Det bör finnas en separerad gång- och cykelbana från norr till söder på 

Rättsvägens västra sida. 

• Leveranserna till skolan ska tas in på ett säkert och effektivt sätt.

• Möjliggöra för ändrad funktion av Rättsvägens förlängning i framtiden.



TRAFIKSÄKERHET LÄNGS RÄTTSVÄGEN

På platser där barn och bilar ska interagera med varandra är det 

extra viktigt att hastigheten på bilarna är låg. Längs Rättsvägen är 

det framförallt över de korsande gatorna som det är viktigt att 

framkomlighet och trafiksäkerhet är hög för gående och cyklister. 

Detta görs enklast genom att höja upp gång- och cykelbana i 

korsningspunkter och skapa hastighetsdämpande åtgärder innan 

passagerna. På tvärgatorna till Rättsvägen är förslaget också att 

korta ner bredden på passagen för att ytterligare sänka 

hastigheten på svängande fordon. Detta måste dock göras med 

hänsyn till boendes uppfarter, som idag ligger nära 

korsningspunkten och den befintliga gång- och cykelbanan.  Hur 

utformningen av den upphöjda passagen kan se ut bör studeras 

vidare i en projektering. 

Det kan även i framtiden finns ett behov av att sänka hastigheten 

på Rättsvägen, speciellt om trafiken förväntas öka. Rättsvägen är 

en lång och rak gata med barn som både färdas längs med och 

över Rättsvägen. Yngre barn har inte fullt utvecklad  förmåga att 

tolka och bedöma hastigheter och avstånd, vilket gör att barn kan 

göra oväntade och ibland impulsiva förflyttningar i trafiken. Barn 

förstår inte nödvändigtvis att de inte kan ge sig ut på vägen hur 

som helst, eller kan för den delen missbedöma en bils hastighet. 

Därför bör man framförallt säkerställa låga hastigheter i 

korsningspunkterna på Rättsvägen. Idag finns ett farthinder på 

Rättsvägen. För bedömning om ytterligare farthinder behövs längs 

Rättsvägen bör initialt en hastighetsmätning göras. 

Hastigheten på Rättsvägen bör fortsatt regleras till 30 km/h 

eftersom det rör sig många barn längs gatan. 
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Infart till boendes parkering

Ramp

Ramp

Upphöjd genomgående 
gång- och cykelbana

Principskiss på utformning av upphöjd korsning till villagatorna längs Rättsvägen



KORSNINGEN RÄTTSVÄGEN – INFART PARKERING
Det som idag är Rättsvägens vändplats, som i förslaget blir infart till parkering 

och fortsättning av Rättsvägen söderut, är en kritiskt punkt. Här korsar 

skjutsande föräldrar i bil, barn på väg till skolan till fots eller på cykel samt 

skolbussar. I den förra utredningen av Stantorpsskolan som gjordes av 

Ramboll konstaterades att denna punkt redan i dagsläget har brister vad gäller 

trafiksäkerhet och framkomlighet för skolbarnen, framförallt vid skolstart. 

Med ett ökat flöde till skolan är det därför extra viktigt att lösa tydlighet och 

trafiksäkerhet vid denna platsen. 

Huvudförslaget är att anlägga parkeringen norr om den befintliga gång- och 

cykelbanan i öst-västlig riktning. En viktig aspekt för att kunna göra det 

samtidigt som trafiksäkerheten ökas är att inte lägga infarten i direkt linje med 

Rättsvägen. Om infart läggs i linje med Rättsvägen finns en risk att bilister på 

väg till parkeringen uppfattar infarten som fortsättningen på Rättsvägen, i 

stället för dess fortsättning söderut. I förslaget planeras även för en gång- och 

cykelbana i nord-sydlig riktning längs skolans västra sida och med en rak infart 

till parkeringen finns det en risk att bilister inte uppfattar passagen i tillräcklig 

utsträckning. Med en rak infart till parkeringen finns även risken att  bilister till 

parkeringen inte uppfattar att de ska väja för de som kommer söderifrån, på 

Rättsvägens förlängning. 

Att ha parkeringen längre norrut underlättar också möjligheten att in 

skolbussar på parkeringsytan. Om parkeringen placeras söder om Rättsvägen

90-graders sväng måste bussar svänga söderut på Rättsvägens och då passera 

en viktig gång- och cykelpassage med risk för bristande sikt. Dessutom riskerar 

bussens körspår att skapa en sämre placering och utformning av infarten till 

parkeringen om den placeras söder om Rättsvägens 90-graders sväng.  

I och med att parkeringen placeras i områdets norra del finns det även 

möjlighet att samnyttja parkeringen med Boulecenter som ligger norr om 

skolan. Enligt uppgifter från Staffanstorps kommun finns det problem med just 

parkering när Boulecenter har större sammankomster, vilket då kan minskas 

om de kan nyttja skolans parkering i större utsträckning.

Gång- och cykelbanor runt skolan bör utformas som separerade gång- och 

cykelbanor där gångbanan är 2 meter för att klara gällande tillgänglighetskrav 

och cykelbanan byggs 2,5 meter bred för att få bra standard för en 

dubbelriktad cykelbana.  Fördelen med en separerad lösning är att både 

trafiksäkerhet, framkomlighet och tillgänglighet förbättras, framförallt för 

barn, äldre och personer med funktionsnedsättningar. Det är dock en dyrare 

lösning än en kombinerad gång- och cykelbana som kan utföras i samma 

material och något smalare, 3-4 meter bred. 

Med tanke på befintligt gång- och cykelflöde fungerar en kombinerad lösning. 

Gång- och cykelbanan på Rättsvägen föreslås bli en kombinerad gång- och 

cykelbana som är 3 meter bred. Någon separerad gång- och cykelbana blir 

svårt att få plats med utan att stora och dyra ombyggnader genomförs.  
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Upphöjd korsning

Kombinerad gång- och 
cykelbana

Ny körbana

Breddad befintlig 
gång- och 
cykelbana

Ny separerad eller 
kombinerad gång-

och cykelbana

Gångbana förlängs

Skolområde

Principskiss på utformning av upphöjd korsning till skolans parkering



RÄTTSVÄGENS FÖRLÄNGNING

Rättsvägens förlängning fyller i ett första steg funktionen att 

möjliggöra leveranser till skolan södra delar. I framtiden ska det finns 

möjlighet att öppna upp Rättsvägens för allmän trafik, vilket medför 

att vägen ska klara trafik i båda riktningarna samtidigt. 

Längs med skolan östra delar föreslås att en ny separerad gång- och 

cykelbana anläggs för att öka trafiksäkerheten och framkomligheten 

för skolbarnen ytterligare. 

I söder där leveranserna tas in till skolan korsas gång- och cykelbanan 

av lastbilar. Denna korsning föreslås höjas upp i syfte att minimera 

risken för att svängande fordon kolliderar med gående eller cyklist. 

För att dessutom skapa bättre siktförhållande i korsningen föreslås 

att gång- och cykelbanan sidoförskjuts åt väster. Separeringen mellan 

gatan och gång- och cykelbanan har till syftet att minimera risken att 

oskyddade trafikanter hamnar i bil/lastbils döda vinkel eftersom 

motorfordonen nu kommer rakare in mot korsningen än om den 

legat precis intill gång- och cykelbanan. Ytan mellan körbana och 

cykelbana möjliggör utrymme för trädplantering. 

I norra delen av Rättsvägens förlängning anläggs en vändplats för att 

ge möjlighet för trafik att vända. I förslagen lösning kan sopbilar 

vända med hjälp av backrörelse. Beroende på skolans utformning, 

och placering av entréer finns det dock en risk att skjutsande 

föräldrar lämnar i vändplatsen i stället för på parkeringen, vilket inte 

är önskvärt. 



Upphöjd korsningspunkt mellan 
lastbilar och gående och cyklister

Körbana

Möjlighet till trädplantering

Vändzon

Separerad eller kombinerad gång-
och cykelbana

Gatan sidoförskjuts 

Separerad eller kombinerad gång-
och cykelbana

Ny skolbyggnad

Yta för 

leveranser

Principskiss på utformning av Rättsvägens södra delar




