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Trafiksäkerhetåtgärder vid skolor och förskolor/Viks
skola.
Förslag till beslut

1. Godkänner kontorets redovisning och uppdrar till kontoret att genomföra
vändplanen vid Vikingens förskola och tillsammans med vägföreningen
medverka att övriga åtgärder enligt skiss utförs.
2. Uppdrar till kontoret att utreda om en slinga på Grantomtaparkeringen kan göras
för lämning och hämtning av barn och att investeringsmedel finns för detta.
Beslutsnivå

SPN
Ärendebeskrivning

Kontorets trafikgrupp påbörjade under hösten 2011 en översyn av trafiksäkerheten kring
Viks skola tillsammans med vägföreningen. För att få ett så brett underlag som möjligt
har vägförening tillsammans med kontoret haft möte med de inblandade skolor och
förskolors som finns på platsen.
Kontoret har arbetat fram ett förslag där trafiken till och från förskola Vikingen inte ska
behöva passera förbi Viks skola. I förslaget har även vissa parkeringsplaster och
”vändöar” tagits bort på förslag från vägföreningen. Föreningen har även fört en
diskussion om att inför förbud med att stanna fordon på Viks skolväg.
Förslaget som har arbetats fram innebär i korthet att, Vändplan görs vid vid Vikingens
förskola med möjlighet att korttidsparkera cirka 15 bilar, 2 korttidsparkeringar med 6 st
platser och 2 ”vändöar” tas bort på Viks skolväg. Vid sammanträde den 18 september
presenterades förslaget för nämnden. Det beslutades att en medborgardialog skulle
genomföras. Denna dialog genomfördes den 13 november i Hemmestaskolans matsal.
Sammanlagt lämnades 36 synpunkter på mötet den 13 november. Olika synpunkter
framfördes men ett flertal påtalade att åtgärder behövs på vägnätet där väg-föreningen är
ansvarig. Flertal synpunkter lämnades även på Grantomtaparkeringen. Samtliga
synpunkterna belyses och kommenteras i separat redogörelse.
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Tjänsteskrivelse
Ekonomiska konsekvenser
Kostnaderna för Sbk för ombyggnad beräknas till cirka 1 miljon för vändplanen.
Vändslinga vid Grantomtaparkeringen är en idé som kom fram i dialogmötet som
kontoret vill titta närmare på. Kontoret kommer att återkomma med förslag och
kostnadskalkyl.
Konsekvenser för miljön
Om man får föräldrarna att parkera/släppa barnen vid Grantomtaparkeringen kommer
miljön för boende och skolbarn på Viks skolväg förbättras.
Konsekvenser för medborgarna
Inga
Bedömning

I Sbk:s arbete har vi tittat på åtgärder vid Vikingens förskola och de förslag som
vägföreningen haft. Efter dialogmötet anser kontoret att man även ska undersöka om det
finns möjlighet att göra en vändslinga på Grantomtaparkeringen som ändå möjliggör att
parkering till idrottshallen fungerar.
Utifrån detta anser Sbk att ombyggnad ska genomföras och att Sbk får i uppdrag att
göra en slinga på Grantomtaparkeringen för att möjliggöra större möjligheter för
föräldrar att lämna och hämta barn.
Handlingar i ärendet

Nr Handling

Bilägges/ bilägges ej

1

Förslagsskiss Vikingens förskola

Bilägges

2

Sammanställning, och svar, av synpunkter från
dialogmöte och inkomna synpunkter

Bilägges

Samhällsbyggnadskontoret

Lars Öberg
Samhällsbyggnadschef
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Ulrika Jameson
Mark- och exploateringschef

