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Förord 

I samband med en omlokalisering av skolor och förskolor inom Flens kommun 

vill kommunen utreda trafiksituationen kring Malmaskolan, där det i dagsläget 

beskrivs vara rörigt och otryggt på morgonen vid skolstart. I och med omlokali-

seringen har Europaskolan samt förskolan Knekten tillkommit och placerats 

inom samma skolområde, vilket har inneburit att antalet barn och personal inom 

området har ökat. 

Trivector Traffic fick därför uppdraget att undersöka trafiksituationen för Mal-

maskolan samt ta fram åtgärds- och trafikförslag. Uppdragsledare har varit civ. 

ing. Axel Persson och tekn. dr Annika Nilsson har varit kvalitetsgranskare. Med-

arbetare har varit civ. ing. Matilda Dahl, samtliga på Trivector Traffic.  

Kommunens kontaktpersoner har varit Viktor Ståhl och Nassim Pourshah 

Badinzadeh. 

Göteborg, mars 2018
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund  

Malmaskolan är en F-6 skola lokaliserad i centrala Malmköping i Flens kommun. 

I och med en omlokalisering av skolor och förskolor i Flens kommun har Europa-

skolan (årskurs 4–9) samt förskolan Knekten tillkommit och placerats inom 

samma skolområde med en gemensam skolgård. Europaskolan invigdes 2015 

och förskolans nya lokaler stod färdiga i augusti 2017. Detta har inneburit att 

antalet barn och personal inom området ökat. 

För att möjliggöra varumottagning till förskolan finns ett förslag om att upphäva 

utfartsförbud en kortare sträcka längs Landsvägsgatan och att där anlägga en ny 

in- och utfart. I samband med detta vill kommunen utreda trafiksituationen vid 

skolområdet där det i dagsläget beskrivs vara rörigt och otryggt på morgonen vid 

skolstart. 

1.2 Syfte 

Detta uppdrag syftar till att utreda trafiksituationen kring skolområdet, med ett 

extra fokus på trafiksäkerhetsaspekter kring det förslag som finns angående va-

rumottagningen för förskolan. Utredningen syftar också till att studera hur trafik-

säkerheten kan höjas inom och runt området, speciellt när det gäller barnens väg 

till och från skolan och vilka åtgärder som behöver göras.   

Utgångspunkten är att skapa en trafiksäker skolmiljö som upplevs trygg för ele-

ver, föräldrar och personalen. Utifrån det tas förslag fram på hur trafiksituationen 

kan förbättras, framförallt i samband med att skolan och förskolan startar på mor-

gonen. 
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2. Nuläge och trafikförutsättningar 

2.1 Geografisk position och områdesbeskrivning 

Malmaskolan är lokaliserad längs Landsvägsgatan i centrala Malmköping i Flens 

kommun, se Figur 2-1. Landsvägsgatan är ortens huvudgata och passerar rakt 

igenom samhället. 

 

Figur 2-1 Karta över Malmköping, Flen.  

Tidigare har Landsvägsgatan varit tungt belastad med genomfartstrafik, vilken 

idag har letts om via väg 53. Idag trafikeras istället Landsvägsgatan till stor del 

av invånarna i Malmköping samt av busstrafik och en del godstrafik som ska till 

industrin Switsbake öster om centrala Malmköping. Malmköping är placerat 

kring två åsryggar vilka sträcker sig i nord-sydlig riktning. Detta medför att vissa 

delar av samhället är väldigt kuperat (gäller framförallt den nordöstra delen av 

tätorten). 

2.2 Skolområde 

Malmaskolan är inte den enda verksamheten inom det utpekade skolområdet. 

Här finns även en kommunal förskola, Knekten, och en friskola, Europaskolan 

lokaliserade, se Figur 2-2.  
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Figur 2-2 Lokalisering av Malmaskolan, Förskolan och Europaskolan inom skolområdet.  

Verksamheterna delar skolgård samt parkering. Gemensamma byggnader för de 

två skolorna är idrottshall samt slöjdsal. 

Europaskolan har dels lokaler inom skolområdet men även i två fastigheter längs 

Länsmansgatan där bland annat skolans matsal finns. Fastigheterna längs Läns-

mansgatan planeras att byggas om, och i och med detta planerar Europaskolan 

att ha skolgård på båda sidor om Sundbyvägen.   

Totalt går ungefär 650 barn i skola eller förskola inom området och det finns 

totalt 90 anställda för de två skolorna samt förskolan, se tabell nedan.  

Tabell 1 Antal elever på skolor och förskola. 

 Årskurs Antal elever Antal anställa 

Malmaskolan F-6 190 33 

Europaskolan 4–9 300–330 30 

Förskolan Knekten Förskola 130 27 
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2.3 Upptagningsområde 

Malmaskolan och Europaskolan har till stor del samma upptagningsområde med 

elever från Flen, Hälleforsnäs, Mellösa, Sparreholm, Dunker och Malmköping, 

se figur nedan. Avstånden mellan orterna innebär att många av skolornas elever 

åker till och från skolan med skolskjuts.  

 

Figur 2-3  Upptagningsområdet för Malmaskolan och Europaskolan. Avståndet 3 km är mätt från skol-
området i Malmköping.  

2.4 Skolskjuts 

Många av skolans elever tar sig till och från skolan med skolskjuts. Skolskjuts 

sker via den allmänna kollektivtrafiken eller i vissa fall som särskilda turer pla-

nerade med taxi. All skolskjuts går som linjetrafik med fasta hållplatser och på 

fasta tider. De elever som åker taxi blir avsläppta på den stora parkeringen i 

sydvästra delen av skolan och de som åker med den allmänna kollektivtrafiken 

går av vid busstorget, se Figur 2-1. 

Elever i förskoleklass och grundskola har rätt till skolskjuts om färdvägen är 

lång eller vid särskilda trafikförhållanden. 

 För elever i Förskoleklass – åk 3 gäller minst 2 km 

 För elever i åk 4–6 gäller minst 3 km 

 För elever i åk 7–9 gäller minst 4 km 

Detta gäller under förutsättning att eleven väljer att gå i anvisad skola. Ele-

ver med funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl kan ha rätt till skol-

skjuts (för detta krävs läkarintyg eller motsvarande). 
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2.5 Gång- och cykelvägnät 

I Figur 2-4 visas det kringliggande gatunätet, där gång- och cykelbana och trot-

toarer är markerade. Även de övergångsställen som finns till skolan är utpekade. 

I Figur 2-5 till Figur 2-10 visas foton av gatumiljön i området. 

 

Figur 2-4  Utredningsområdet med kringliggande gator. Kartan visar var trottoarer, gång- och cykelväg 
och övergångsställen finns.  

Landsvägsgatan 

En separerad gång- och cykelbana går längs Landsvägsgatans östra sida, från 

busstorget och norrut fram till rondellen vid tillfarten till väg 53 och 55 (se Figur 

2-1). I höjd med Kvarngatan finns ett upphöjt övergångsställe för att kunna korsa 

Landsvägsgatan intill skolområdet. Landsvägsgatan är ombyggd till en gång-

fartsgata genom busstorget och fram till Sundbyvägen.  
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Figur 2-5 Landsvägsgatan längs med skolområdet.  

 

Figur 2-6 Landsvägsgatan precis söder om skolområdet där gångfartsområdet upphör.   
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Skolgatan 

Längs Skolgatan finns inga trottoarer eller övergångsställen.  

 

Figur 2-7 Skolgatan. 

Sundbyvägen 

Längs Sundbyvägen finns trottoarer på båda sidor av vägen samt två övergångs-

ställen längs skolområdet.  

 

Figur 2-8 Sundbyvägen.  
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Parkgatan 

Längs Parkgatan finns en trottoar på södra sidan av vägen. Den östra sidan består 

av parkering.   

 

Figur 2-9 Gatuparkering längs östra sidan av Parkgatan och trottoar längs den västra sidan.  
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Länsmansgatan 

Länsmansgatan har gatuparkering längs båda sidor av gatan. Vägen saknar trot-

toar.   

 

Figur 2-10 Länsmansgatan utanför Europaskolans fastigheter.  
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2.6 Kollektivtrafik och hållplatser 

All på- och avstigning för elever till Malma- och Europaskolan är idag samlad 

till busstorget, vilket också är knutpunkten för all busstrafik i Malmköping. 

Busstorget är också den busshållplatsen som ligger närmast skolan. Busstorget 

är placerat längs Landsvägsgatan söder om skolområdet mellan Sundbygatan och 

Malmagatan, se Figur 2-11. Landsvägsgatan är inom det nämnda området även 

ombyggt till gångfartsområde. 

 

 
Figur 2-11 Busstorget längs Landsvägsgatan.  

 
Landsvägsgatan trafikeras idag av ett flertal landsortsbusslinjer, vilka alla stan-

nar vid hållplatsen Malmköping busstation vid busstorget. Landsortslinjerna 

samt deras turtäthet kan ses i Tabell 2-2 nedan.  

Tabell 2-2 Landsortsbusslinjer och deras turtäthet.  

Linje Turtäthet per riktning 

801 Eskilstuna – Malmköping – Nyköping 1 tur per timme under rusningstid 

701 Eskilstuna – Malmköping – Nyköping 1 tur per timme under rusningstid 

700 Vingåker – Katrineholm – Flen – Malmköping  
       – Eskilstuna 

5 avgångar per dygn 

479 Hälleforsnäs – Gropetorp – Malmköping 5 avgångar per dygn 

430 Flen – Malmköping 3 tur per timme under rusningstid 

337 Strängnäs – Länna –Malmköping 3 avgångar per dygn 

 
Även skolbusslinjen 691 Valhalla – Sparreholm – Malmköping stannar vid 

Malmköping busstation, busslinjen kör 2 turer per dag. 
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Sammantaget går det ca 8 dubbelturer på Landsvägsgatan längs med skolan i 

maxtimmen.  

2.7 Bilvägnät och trafikflöden  

Trafikmätning på Landsvägsgatan saknas, men vid ett platsbesök noterades att 

trafiken längs Landsvägsgatan under morgonens maxtimme var måttlig.  

Gällande tung trafik trafikeras Landsvägsgatan av kollektivtrafik samt godstrafik 

till industrin Switsbake (som ligger öster om centrala Malmköping). Genomfarts-

trafik går idag väster om Malmköping på väg 53. 

Den skyltade hastigheten för vägnätet kring skolan visas i Figur 2-12. 

 

 
Figur 2-12 Skyltad hastighet för gatorna kring skolområdet.  
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2.8 Parkering 

Skolorna samt förskolan delar parkering. De parkeringar som nyttjas av anställda 

och föräldrar visas nedan i Figur 2-13. 

 

 

Figur 2-13 Platser där skolornas personal samt föräldrar parkerar kring skolområdet.  

En ny gemensam parkeringsplats byggdes nyligen till skolan, vilken kan nyttjas 

av både personal och föräldrar (parkering nr 1 i Figur 2-13). Parkering nr 5 samt 

avlämningsytorna tillhör även skolorna. Övrig parkering tillhör ej skolorna men 

är oreglerade och kan därför nyttjas av de anställda under dagen.  

Området har två avlämningsytor som frekvent används av föräldrar som både 

släpper av och parkerar och går med barnet in, dessa visas i kartan ovan.  

Avlämningsytan längs Sundyvägen (nr 8) är idag reglerad med parkeringsförbud, 

tanken är dock att regleringen ska ändras till parkering tillåten max 10 minuter 

för att möjliggöra att föräldrar till små barn ska kunna parkera och gå med barnen 

in till förskolan. Den andra avlämningsytan är helt oreglerad och används främst 

av föräldrar som parkerar och går med små barn in till fritids samt föräldrar som 

endast stannar till och släpper av större barn. 



13 

 Trivector Traffic 

 

2.9 Trafiksäkerhet 

De olyckor som inträffat i området mellan år 2012 till år 2016 kan ses i Figur 

2-14. Totalt har 13 olyckor skett varav flertalet har varit fotgängare-singel 

olyckor och cykelolyckor. En stor del av olyckorna har varit lindriga. Inga 

olyckor har inträffat i nära anslutning till skolområdet.   

 

Figur 2-14 Uttag från Strada, visar olyckor under 2012–2016 inom markerat området. 
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3. Nulägesanalys 

3.1 Trafiksituation 

140 elever har skolskjuts till skolan varav 40 av dem har skolskjuts med taxi. 

Därtill är det många elever som går till skolan vilket medför att andelen barn som 

åker bil till skolan är relativt låg. Detta medför att trafiksituationen kring Mal-

maskolan under morgonens maxtimme är förhållandevis lugn. Stötvis kan det 

dock vara många bilar som ska angöra parkeringsplatser och avlämningsplatser 

samtidigt. 

Trafiken kring skolan består av personal som ska parkera, föräldrar som ska 

släppa av sina barn och föräldrar som ska parkera för att följa sina barn in. Ef-

tersom skolan är placerad i ett bostadsområde består trafiken även av boende som 

kör förbi skolan upp mot Landsvägsgatan. 

Trafiksituationen kring skolans parkering under morgonens skolstart visas nedan 

i Figur 3-1.  

 

Figur 3-1  Trafiksituationen på parkeringen (nr 1 i Figur 2-13) vid skolan vid den mest belastade tid-
punkten, strax innan skolstart 2018-02-07. 

I Figur 3-2 visas avlämningsytan intill Malmaskolans fritids, nr 6 i Figur 2-13, 

strax innan skolstart. Avlämningsplatsen hade under det genomförda platsbesö-

ket ett lågt flöde av bilar. De flesta som stannade vid platsen parkerade och gick 

med sina barn in till fritids, medan några få endast stannade till längs Skolgatan. 

Som mest stod 4 bilar parkerade vid platsen.  
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Figur 3-2  Trafiksituationen vid skolan (avlämningsyta intill Malmaskolans huvudbyggnad) under den 
mest belastade tidpunkten, strax innan skolstart 2018-02-07. 

Vid ett platsbesök undersöktes parkeringarnas beläggning. I Tabell 3-1 redogörs 

vilka parkeringar som tillhör skolområdet, hur många platser som finns tillgäng-

liga samt parkeringarnas beläggning.  

Tabell 3-1  Antal parkeringsplatser tillhörande skolområdet samt parkeringarnas beläggning den 7 feb-
ruari, 2018 kl 11. Parkeringarna är kopplade till kartan i Figur 2-13 i kapitel 2.8.  

Parkeringsplats Antal platser Antal belagda 
platser kl. 11 

Bilparkering tillhörande skolan 

1. Skolans parkeringsplats 31 bilparkeringsplatser 
3 MC/mopedparkeringsplatser 

3 parkeringsplatser för rörelsehindrade 

30 
0 
2 

5. Parkering skolans  
Bibliotek 

2 bilparkeringsplatser 2 

6. Avlämningsyta Malma-
skolans huvudbyggnad1 

- - 

7. Parkering Europa- 
skolans matsal 

6 bilparkeringsplatser 3 

8. Avlämningsyta längs 
Sundbyvägen 

3 bilparkeringsplatser 0 

Totalt 42 bilparkeringsplatser* 
3 Mc/mopedparkeringsplatser 

3 parkeringsplatser för rörelsehindrade 

35 
0 
2 

Cykelparkering   

Utanför Europaskolans  
Huvudbyggnad 

35 cykelparkeringsplatser 02 

*Av det totala antalet parkeringsplatser är 3 platser endas avlämningsplatser re-

glerade med 10 minuters parkering. Vid skolstart på morgonen var dessa parke-

ringsplatser belagda.  

 
1 Oreglerad avlämningsyta. Utnyttjades framförallt av föräldrar som parkerade och gick med sina yngre barn in 
till fritids på Malmaskolan. 
2 Vinter och mycket snö vid platsbesök. 
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I Tabell 3-2 visas antal parkeringsplatser i närheten av skolan, hur många platser 

som finns tillgängliga samt parkeringarnas beläggning. 

Tabell 3-2  Bilparkeringsplatser som finns i närheten av skolan men som inte tillhör skolan. Parkerings-
platserna är oreglerade och kan därför användas av både boende, besökande, personal 
samt föräldrar.  Parkeringarnas beläggning undersöktes den 7 februari, 2018 kl 11. 

Parkeringsplats Antal platser Antal belagda 
platser kl. 11 

Oreglerade parkeringsplatser intill skolan 

2. Gatuparkering längs  
Parkgatan3 

10 bilparkeringsplatser 7 

3. Parkering Idrottshall4 16 bilparkeringsplatser 11 

4. Gatuparkering längs Odengatan 9* bilparkeringsplatser 9 

9. Parkering Kyrkan5 12 bilparkeringsplatser 7 

Totalt 47 bilparkeringsplatser 34 

*Antal platser fram till första fastigheten på gatan. Vid platsbesök noterades att 

anställda helst inte parkerar längre in på Odengatan för att inte störa boende.  

3.2 Skolvägar 

Skolområdet är placerat mitt i ett bostadsområde med både villor och lägenheter. 

Många av skolans elever behöver korsa Landsvägsgatan för att ta sig till skolan. 

I Figur 3-3 visas hur skolans elever tar sig till och från skolan.  

 
3 Utnyttjas framförallt av boende längs Parkgatan. 
4 Oreglerad parkering, kan användas av både boende längs Parkgatan och personal till skola/förskola. 
5 Kyrkans parkering men personal nyttjar den till viss del, enligt skolans personal. 
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Figur 3-3 Stråk där skolans elever går till skolan i nuläget. 

Enligt uppgifter från skolorna kör flera av de äldre eleverna epatraktor/moped till 

skolan. De parkerar då på personalparkering samt kringliggande gator. Detta kan 

leda till att parkeringens beläggning är högre under våren/hösten än under vin-

termånaderna.  

Hur skolornas elever cyklar till skolan är inte känt. Eftersom den här utredningen 

genomfördes i januari/februari och det låg mycket snö på marken vid platsbesö-

ket var det inga elever som cyklade till skolan den dagen. Enligt intervjuer med 

rektorer och elever är det troligt att eleverna cyklar längs det största gångstråket 

markerat i Figur 3-3, då cykelparkeringen är placerad precis utanför Europasko-

lans huvudbyggnad och enklast nås från Sundbyvägen. 

3.3 Leveranser 

Leveranser sker i nuläget i huvudsak till fem platser på skolområdet. Det upplevs 

som ett problem att leverans- och lastbilar kör in på skolgården under skoltid och 

även under raster när eleverna är ute och leker. Det sker även backrörelser på 

skolgården under skol- och rasttid, se Figur 3-4.  

Sop- och godshantering till förskolans kök kan efter den byggnationen som gjor-

des 2017 endast ske i riktning mot Landsvägsgatan. För att kunna komma intill 

lastplatsen med fordon har en ny grusväg anlagts parallellt med Landsvägsgatan, 

från Skolgatan till köket. Det går dock inte att vända längst in på vägen och 

chaufförerna vill inte backa in hela vägen. Chaufförerna vill inte backa in hela 

vägen och därför används inte den nya vägen längre. Istället hämtas soporna ute 

vid Landsvägsgatan (i höjd med förskolans kök) och det är förskolans ansvar att 

transportera kärlen dit. Detta innebär att sopbilen måste stanna på 
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Landsvägsgatan för att lasta soporna vilket inte är bra ur ett framkomlighetsper-

spektiv, inte minst för busstrafiken. 

För att på ett bättre sätt möjliggöra varumottagning och sophantering till försko-

lan finns ett förslag om att upphäva det utfartsförbud som finns längs Landsvägs-

gatan en kortare sträcka vid förskolan och att där anlägga en ny in- och utfart. 

Detta skulle i så fall innebära en ändring i detaljplanen. 

Leveranser och sophämtning till Malmaskolans kök bedöms fungera eftersom 

elever i regel inte vistas i den delen av skolområdet. Även leveranser till Europa-

skolans kök bedöms fungera bra eftersom det är beläget på Länsmansgatan och 

last- eller leveransbilen då kan köra runt kvarteret när lastning är avklarad. 

Övriga leveranser till Malmaskolan, förskolan och Europaskolan görs på skol-

gården vilket är mycket problematiskt ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. 

 

Figur 3-4 Leveranser till skolområdet i nuläget. 
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4. Utpekade brister 

Nedan listas brister som framkom under platsbesök och intervjuer med personal 

samt elever vid Malmaskolan och Europaskolan under morgon/förmiddag (kl 

07.30 – 11.30) den 7:e februari 2018. De brister som gäller specifika platser visas 

även i en karta i Figur 4-1. 

Bil 

 Bilar kör snabbt nedför rampen från stora parkeringen och vidare ut på 

Skolgatan där även en stor buske skymmer sikten. Även på vägen upp 

mot parkeringen kör bilar snabbt. Gångtrafikanter som kommer från sö-

der är hänvisade till samma uppfart. Trottoar saknas längs denna infart. 

 Hög hastighet på Skolgatan och ned på Sundbyvägen. 

 Skolgatan: bilar parkerar längs gatan. 

 Avlämningsyta vid Skolgatan: otydlig, något rörig på morgonen och ef-

termiddag, föräldrar stannar lite varstans. 

 Parkering längs Parkgatan gör att gatan upplevs smal. 

 Taxiavlämningen (sker på stora parkeringen) fungerar relativt bra men 

det blir rörigt när många taxibilar kommer samtidigt. 

 Händer i undantagsfall att föräldrar kör upp på skolgården och släpper 

av barn. 

Gång 

 Smal trottoar längs Sundbyvägen fram till skolans entré. När flera elever 

kommer samtidigt går ofta någon i körbanan. 

 Oklart var cyklister till skolan längs Sundbyvägen ska färdas. Elever 

cyklar i nuläget på trottoar och i körbana. 

 Blinkfunktion vid övergångsstället på Sundbyvägen fungerar endast på 

ena sidan vägen. 

 Europaskolan planerar att, efter ombyggnation av fastigheter längs Läns-

mansgatan, ha skolgård på båda sidor av Sundbyvägen. Det är därför 

viktigt att skapa en säker gånganslutning över Sundbyvägen (mellan 

Europaskolans två skolgårdar och lokaler) för att skapa en trafiksäker 

skolmiljö för Europaskolans elever. Elever går redan idag mellan loka-

lerna eftersom matsalen ligger vid Länsmansgatan. Den passagen är 

mycket viktig. 

 Övergångsställe över Sundbyvägen ej hastighetssäkrat.  

 Markeringar för övergångsställe i gatan är utslita på flera övergångsstäl-

len runt skolan. 

Buss 

 Många bussar angör busstorget, framförallt på morgonen. Det fungerar 

men upplevs rörigt av eleverna. 
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 Något otydlig gångfartsgata: Området är skyltat som gångfart med ut-

formningen signalerar ändå att det är en vanlig gata plus trottoar. Be-

läggningen visar däremot att fordon bör framföras med låg hastighet. 

Bedömningen är ändå att lösningen fungerar relativt bra. 

 Eleverna upplever att vissa bilister inte respekterar gångfartsområdet. 

Leveranser 

 Upplevs som ett stort problem att lastbilar och andra leveranser kör på 

skolgården under hela dagen. Se mer om detta i kapitel 3.3 Leveranser. 

Övrigt 

 Barn (från 6 år) från Sparreholm kan behöva åka skolbuss i linjetrafik 

för att komma till Malmaskolan och därmed behöva gå själva från 

busstorget. Detta är dock inte fallet idag eftersom det finns ett litet koo-

perativ i Sparreholm än så länge. 

 

 

Figur 4-1 Karta över Malmaskolan med trafiksäkerhetsbrister inritade. 
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5. Åtgärdsförslag för skolans närmiljö 

5.1 Förslag på åtgärder för att förbättra trafiksituationen och öka 

trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i skolans närmiljö 

Åtgärder föreslås för att avhjälpa brister i trygghet, tillgänglighet och trafiksä-

kerhet utifrån barnens perspektiv i skolans närmiljö. Föreslagna åtgärder listas i 

Tabell 5-1 och finns markerade i Figur 5-1. 

Tabell 5-1 Föreslagna åtgärder 

Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Steg enligt fyrs-
tegsprincipen Kommentar/konsekvenser 

1. 
Måla nya markeringar i gatan på alla över-
gångsställen. 

2 
Många av de befintliga övergångsställena var otydligt mar-
kerade i gatan (utslitna) och skulle därför behöva nya mar-
keringar. Tydliga övergångställen ökar trafiksäkerheten.  

2. 
Hastighetssäkra övergångsstället över 
Sundbyvägen precis vid Landsvägsgatan 
genom att höja upp det. 

3 

Hastigheten för fordon körandes längs Sundbyvägen i rikt-
ning mot Parkgatan kunde upplevas hög. En upphöjning 
av övergångsstället ger en hastighetssänkning, vilket 
skapar en trafiksäker passage för det stora flöde av elever 
som ska ta sig från busstorget till skolområdet.  

3. 
Tydligare skyltning cykelbana längs 
Landsvägsgatan. 

2 
Idag saknas skyltning på gång- och cykelbanan längs 
Landsvägsgatan. En tydligare skyltning gör det enklare för 
barnen och andra cyklister att veta vart de kan cykla.  

4. 
Bredda trottoar längs Sundbyvägen mellan 
Landsvägsgatan och entrén till skolan. 

3 

Trottoaren idag är smal. Flödet av fotgängare på morgo-
nen är väldigt högt, vilket leder det till att många barn även 
går i bilvägen. En bredare trottoar ger en säkrare skolväg. 
Yta för breddning kan om möjligt tas från grönytan bredvid 
och i andra hand från vägbredden.  

5. 
Laga trasig blinkfunktion vid övergångs-
ställe. 

2 
Övergångsstället är markerat med blinkfunktion. Dock var 
den ena trasig, vilket enkelt kan åtgärdas för att öka trafik-
säkerheten vid övergångsstället.  

6. Ny mopedparkering. 2 

Mopedparkering saknas idag, vilket leder till att eleverna 
parkerar sina mopeder på bilparkeringen. Detta kan leda 
till en högre beläggning för parkeringen under sommar-
halvåret. Ny mopedparkering föreslås vid befintlig cykel-
parkering. 

7. 
Tydligt markerat gångstråk på skolgården 
fram till upphöjt övergångsställe. 
 

2 
7–9. Europaskolan kommer inom snar framtid ha skolgård 
på båda sidorna av Sundbyvägen och elever kommer då 
röra sig över Sundbyvägen i större utsträckning. Det är då 
viktigt att det kan göras trafiksäkert. Det bedöms lämpligt 
att eleverna rör sig inom skolgårdarna i så stor utsträck-
ning som möjligt. Som visas med rödprickad linje i figur 
nedan föreslås att ett tydligt gångstråk på skolgården leder 
fram till ett nytt upphöjt övergångsställe och att gångstrå-
ket sedan fortsätter på insidan av skolgården på södra si-
dan av Sundbyvägen. Eleverna exponeras då så lite som 
möjligt för trafiken och det upphöjda övergångsstället fun-
gerar som hastighetsdämpning. En förutsättning för att 
denna gångväg ska används istället för gatan är att den är 
gen och känns naturlig att använda. I och med förslaget 
behöver en ny öppning till skolgården skapas på den 

8. Nytt upphöjt övergångsställe. 3 

9.  
Ny entré till Europaskolans nya skolgård 
samt ett tydligt gångstråk längs insidan av 
skolgården. 

2 
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Nr. Åtgärd som studerats och bedömts 
Steg enligt fyrs-
tegsprincipen Kommentar/konsekvenser 

södra sidan Sundbyvägen och en grind eller liknande ska 
finnas vid varje sida om övergångsstället för att inte ele-
verna ska kunna springa rakt ut i gatan. 
 

10. 
Anlägg trottoar/förtydliga trottoar från Park-
gatan till skolgården. 

3 

Den naturliga vägen att idag ta sig från Parkgatan till skol-
gården är att gå längs tillfarten till parkeringen. Det saknas 
en trottoar, vilket leder till att eleverna går i blandtrafik. För 
att skapa en säker passage till skolgården föreslås att en 
trottoar anläggs längs tillfarten.  

11. 
Klippning av buskage vid Skolgatan för 
ökad sikt. 

2 

Vid utfarten från parkeringen finns ett stort buskage, vilket 
förhindrar att gående på Skolgatan i höjd med Odengatan 
ser om det kommer bilar körandes från parkeringen. Sik-
ten för de fordon som kommer körandes från parkeringen 
är också försämrad till följd av buskaget. Då utfarten har 
en rejäl lutning nedåt kör bilarna idag fort ut från parke-
ringen och upp längs Skolgatan mot Landsvägsgatan. Ele-
ver som kommer från Odengatan och ska korsa Skolgatan 
upplever detta som otryggt. Att klippa ner buskaget anses 
vara en liten åtgärd för att öka tryggheten.  

12. 
Förtydliga avlämningsyta, måla platser i 
gata. 

2 

Den yta som idag används som avlämningsyta är oregle-
rad. För att öka trafiksäkerheten i området är det viktigt att 
platsens syfte förtydligas. Föreslagen åtgärd innebär att 
parkeringsplatser skapas tvärgående mot Skolgatan. För-
slaget är att så många parkeringsplatser som får plats 
skapas, så länge det inte täcker infarten till skolköket. Par-
keringen skyltas som avlämningsplats. 

13. Ny cykelparkering. 2 

Det finns idag endast en cykelparkering vid Europaskolans 
huvudbyggnad. För att öka tillgängligheten för de elever 
som vill cykla föreslås att en cykelparkering även byggs 
vid Malmaskolans huvudbyggnad. Detta ökar tillgänglig-
heten för de elever som kommer norr- och västerifrån 
samt längs Landsvägsgatan.  

14. Nytt upphöjt övergångsställe. 3 

Då en identifierad brist är att bilar kör för fort längs Skolga-
tan och eftersom det saknas en passage över Skolgatan 
för de elever som bor nordväst om skolområdet, föreslås 
att ett nytt upphöjt övergångsställe byggs i höjd med 
Odengatan.  

15. Trottoar längs Odengatan 3 

En trottoar föreslås att anläggas längs Odengatan för att 
ge gående en egen plats i gaturummet, både för elever 
och för personal som parkerat längs gatan. Idag behöver 
gående samsas med både körande bilar samt bilar som 
ska parkera längs Odengatan. Gatans bredd är idag 10 
meter, vilket ger utrymme för att ta ca 2 meter i anspråk 
för att bygga en trottoar. 

16. 
Bibehållen aktiv mobilitet och mjuka åtgär-
der för att informera om trafik och färdsätt 
till elever föräldrar och personal. 

1 

Många elever som bor i Malmköping går till skolan, detta 
är en framgångsfaktor dels för trafikmiljön kring skolan och 
dels för barnens välmående och hälsa. Det är viktigt att 
denna tradition bibehålls och att eleverna uppmuntras till 
att fortsätta gå och cykla till skolan. En sådan åtgärd skulle 
kunna vara att skolan tillsammans med kommunen anord-
nar en trafikdag, där lärare och elever tillsammans arbetar 
med trafikfrågor.  

17. Bibehållen bra och fungerande skolskjuts. 1 
Skolskjuts till skolan fungerar bra och det är en fram-
gångsfaktor för en god trafikmiljö kring skolan. 

 

 



23 

 Trivector Traffic 

 

 

 
Figur 5-1 Föreslagna åtgärder visade i karta, nr 1, 16 och 17 är mer generella och visas ej i kartan. 

  



24 

 Trivector Traffic 

 

5.2 Förslag leveranser 

För att säkra att leveranser till skolan sker på ett trafiksäkert sätt, föreslås följande 

åtgärder. Åtgärderna syftar till att leveransfordon och lastbilar i normalfallet inte 

ska köra inne på skolgården. Elever ska kunna vistas och leka på skolgården utan 

att den trafikeras av lastbilar. Åtgärderna är även till fördel för chaufförerna samt 

personalen eftersom fordonen kan komma närmare entréer och för att lastplat-

serna blir tydligare. Se förslagen utritade i Figur 5-2 och beskrivna i Tabell 5-2. 

Tabell 5-2 Föreslagna åtgärder för leveranser till Malmaskolan, Europaskolan och förskolan.  

Nr. Föreslagen åtgärd Kommentar/konsekvenser 

1 Leveranser till Europaskolans kök sker som i 
dagsläget. 

Leveranser fungerar idag bra. 

2 Leveranser till Europaskolan föreslås ske via 
den avlämningsyta som finns längs Sundby-
vägen. Avlämningsytan kan då skyltas som 
lastplats under skoldagen. Befintlig grind 
mellan Sundbyvägen och skolgård är stängd 
och låst. Om större och tyngre varor ska till 
Europaskolan måste grinden låsas upp av 
personal varefter fordonet kan köra upp till 
Europaskolans entré. Den i personalen som 
låst upp grinden kan samtidigt hålla uppsikt 
när fordonet kör in och ut. 

I och med att grinden är stängd och 
låst kan inte transportbilar köra upp 
på skolgården. Tillsammans med åt-
gärd 4 skapar detta en bilfri skolgård. 
Åtgärden bidrar till att skapa en trafik-
säkrare miljö där skolans elever inte 
behöver möta en backande lastbil på 
skolgården. 
Tiden det tar att gå från lastplatsen 
till Europaskolan är jämförbar med 
den tid det tar att köra samma 
sträcka. Höjdskillnaderna är små så 
säckkärra eller liknande kan använ-
das. 

3 Leveranser till förskolans kök föreslås ske 
via den befintliga grusade vägen längs fasa-
den av Malmaskolan mot Landsvägsgatan. 
Den grusade vägen föreslås vara enkelrik-
tad så att fordon endast kan köra in på 
vägen via Skolgatan. Utfart sker sedan via 
en ny utfart mot Landsvägsgatan.  
Förslaget medför att lastbilarna kommer stå 
med fören mot inlastningen och det behöver 
därför säkerställas att den hårdgjorda ytan 
görs tillräckligt stor för att leveranserna ska 
kunna dras runt lastbilen. 

Förslaget innebär att utfartsförbudet 
längs Landsvägsgatan behöver upp-
hävas en kortare sträcka vid försko-
lan.  

4 För att lösa problematiken med att övriga le-
veranser till Malmaskolan och förskolan idag 
sker via skolgården, föreslås att en ny dörr 
byggs på lämplig plats längs Malmasko-
lans/förskolans fasad mot Landsvägsgatan. 
Detta möjliggör att övriga leveranser också 
kan utnyttja den grusade vägen och på så 
sätt leverera varor via baksidan av Malma-
skolan/förskolan.  

Förslaget innebär att leveranser inte 
sker via skolgården, vilket tillsam-
mans med åtgärd 2 skapar en trafik-
säkrare miljö för skolans elever.   
Det finns även positiva fördelar för 
chaufförerna som då kan köra när-
mare byggnaden, vilket innebär en 
kortare sträcka att transportera va-
rorna efter avlastning. Förslaget inne-
bär att fastighetsägare och skola/för-
skola behöver finna en lämplig plats 
att placera ny dörr för varumottag-
ning.  

5 Leveranser till Malmaskolans kök sker som i 
dagsläget.  

Leveranser fungerar idag bra. 
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Figur 5-2 Förslag på hur leveranser kan ske till Europaskolan, Malmaskolan och förskolan.  

 

Leveranser till förskolans kök och samt sophämtning.  

Åtgärd nr 3 innebär att den grusväg som går parallellt med Landsvägsgatan fort-

sätter att användas och att utfartsförbud upphävs en kort sträcka i höjd med för-

skolans kök. Grusvägen föreslås enkelriktas så att fordon endast kan köra in på 

grusvägen via Skolgatan och att endast utfart sker mot Landsvägsgatan. Det gör 

att framkomligheten längs Landsvägsgatan påverkas så lite som möjligt. Försla-

get medför att lastbilarna kommer att stå med fören mot inlastningen, varför det 

behöver säkerställas att den hårdgjorda ytan görs tillräckligt stor för att leveran-

serna ska kunna dras runt lastbilen. Efter en kort backrörelse kan lastbilarna se-

dan köra ut via en ny utfart mot Landsvägsgatan, se figur ovan. Nedan visas 

körspår som visar att förslaget fungerar för en 10 meter lång lastbil/sopbil. Ut-

farten bör närmast Landsvägsgatan göras 5 meter bred för att möjliggöra sväng 

åt båda håll. 
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Figur 5-3 Körspår för sopbil, körandes från Skolgatan, in på grusväg parallellt med Landsvägsgatan för 
att sedan backa en kort sträcka och sedan köra ut på Landsvägsgatan.  

 

Figur 5-4 Körspåren av en sopbil när den kör ut på Landsvägsgatan.



 

 

 


