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Tekniska nämnden 

 

 

Dnr Ten 2017/749 

Enkelrikta vissa gator kring Skälbyskolan för att slippa trafikkaos – 
förslag till politiker 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till tekniska nämnden 

 

1. Tekniska nämnden godkänner svaret på förslaget. 

 
Ärendet i korthet 

Ett förslag till politiker har skickats in via hemsidan angående trafiksituationen kring 

Skälbyskolan. Förslagställaren yrkar på att göra vissa gator kring Skälbyskolan 

enkelriktade.  

 
Handlingar 

1. Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-01-09 

2. Förslag till politiker, 2017-12-07 

 
Bakgrund 

Ett förslag till politiker inkom till tekniska nämnden 2017-12 07. I förslaget anges 

det att trafiksituationen runt Skälbyskolan är problematisk och för att komma tillrätta 

med det föreslår medborgaren att enkelrikta vissa gator i närheten av Skälbyskolan.  

 

I enlighet med de riktlinjer som kommunfullmäktige har fastställt
1
 har 

kommuninvånare rätt att lämna förslag till kommunen. Förslagställaren har 

meddelats att ärendet kommer behandlas i tekniska nämnden 2018-03-22. 

 
Analys 

En enkelriktning i området har tidigare utretts 2013 men resulterade inte i någon 

förändring av trafikflödet i området då en sådan reglering inte ansågs lämplig i 

bostadsområde. En enkelriktning kan leda till ökad trafik för boende, för skjutsningar 

av skolbarn och för nyttotrafiken i området. Exempelvis leveranser och 

sopbilshämtningar eftersom det leder till så kallad söktrafik, som innebär att förare 

söker efter en väg till sin målpunkt men måste ta en omväg på grund av en 

enkelriktning. Därmed skapas onödiga trafikrörelser som också bidrar till ökade 

miljöutsläpp. 

 

                                                 
1
 Förslagsrätt till kommuninvånarna i Järfälla, fastställt i kommunfullmäktige 2008-03-31 § 36. 
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Arbetet med skolornas trafik är ett långsiktigt arbete med beteendeförändringar som 

varje skola bör aktivt jobba med för att förbättra situationen.  

 

Kommunfullmäktige har formulerat ett uppdrag i budgeten för 2018 för att förbättra 

trafiksäkerheten runt kommunens skolor. Tekniska nämnden arbetar tillsammans 

med barn- och ungdomsnämnden med att ta fram åtgärder för säkra skolvägar för 

Järfällas barn och elever. Skälbyskolan och dess omgivande gator är en av de skolor 

där insatser redan finns inplanerade för att värna om gångtrafikanterna. 

 

På Skälby Gårds väg planeras en gångbana på 2 meter, som förbättrar 

trafikförutsättningarna för barnen att gå till skolan. Utanför Skälbyskolan, både på 

Skälby Gårds väg och på Vårdekasevägen är hastigheterna väldigt låga. 

Begränsningen på sträckan är 30 km/h, en mätning genomfördes hösten 2017 och 

resultatet visade lägre trafikhastigheter än hastighetsbegränsningen. Mätningarna 

påvisar en medelhastighet på 20 km/h på Vårdkasevägen som ligger intill skolan. På 

sträckan finns det flera hastighetsdämpande åtgärder, såsom exempelvis gupp. 

Platsen bedöms därför inte ha belägg för en enkelriktning.  

 

Förvaltningen bedömer att åtgärder som enkelriktning kommer att leda till en ökning 

av trafik på omgivande gator och sammantaget inte förbättra säkerheten och 

framkomligheten i området.  

 
Barnkonsekvensanalys 

Det är av stor vikt att barn och elever ska kunna ta sig till sina skolor på ett säkert 

och tryggt sätt. Speciellt vissa tider på dygnet kan dock trafiksituationen vara 

ansträngd på grund av att hämtning och lämning av barn numera ofta sker med bil. 

Det pågår ett förvaltningsöverskridande arbete för att komma fram till lösningar som 

fungerar för Järfällas skolbarn och deras familjer. 

 
Slutsatser 

Bygg- och miljöförvaltningens föreslår att inte enkelrikta gator runt Skälbyskolan då 

planerade åtgärder förväntas bidra till bättre förhållanden för gångtrafikanter runt 

skolan. 
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