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Figur 1: Bild visar Mogata samhälle 
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Inledning 

Sweco har fått uppdraget att utföra en trafikutredning för att lösa behovet för 
den planerade förskolan avseende cykel- och bilparkering, vändzon/vändplats 
samt att oskyddade trafikanter ska kunna ta sig till och från Mogatas skola och 
förskola på ett trafiksäkert sätt  

Uppdraget omfattar även en parkeringsutformningslösning inom fastighetsmark. 
Parkeringen är tänkt att ersätta nyttjandet av kyrkans parkering och att den ska 
tillgodose förskolan och skolans parkeringsbehov. Uppdragets omfattning 
inkluderar även att se över situationen för hämtning och lämning för skolan, 
sophantering och olika typer av leveranser till förskolan. 

Syfte 

Syftet med den här utredningen är att samordna en in- och utfart för samtliga 
verksamheter och skapa en trafiksäker och funktionell lösning för de båda 
verksamheterna. 

Avgränsning  

Trafikutredningen är avgränsad till åtgärder inom fastighetsmark, som berör 
hämtning/ lämning och leveransbehov.  

 

Bakgrund 

Fastigheten (Stengården 5:1) som ska utredas är belägen i området Mogata i 
Söderköpings kommun och innefattar Mogata skola. Skolan är belägen utmed 
Varstensvägen. Det planeras nu för en ny förskola inom samma fastighet. Idag 
använder skolan kyrkans parkering, vilket inte är optimalt för vare sig 
skolverksamheten eller kyrkan. Som det ser ut idag så anser skolledningen att 
situationen på Varstensvägen inte är hållbar. Barnens skolväg sker till viss del i 
blandtrafik. Personal på skolan anser att hastighetsefterlevnaden är låg på 
platsen. Varstensvägen som berörs har statlig väghållning (se Figur 2). Vilket 
även kan styra förutsättningarna med placering av in- och utfarter.  

 

 

Figur 2 - Bild visar väghållare samt ny planerad förskola 
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Biltrafik 

Utifrån platsbesök konstaterades att hastighetsefterlevnaden på platsen är låg.  
Flertalet personbilar såväl som tunga fordon bedöms köra över gällande 
hastighetsgräns. Det kan även vid samtal med personal på skolan bekräftas.  
Varstensvägen är asfaltsbelagd med en vägbredd på cirka 6–6,5 meters bredd 
från korsningen med Mogatan till i höjd med där nya förskolan ska placeras. 
Hastigheten är 50 km/h med undantag mellan klockan 7–17 på vardagar då den 
begränsas till 30 km/h. Ungefär i höjd med skolans fotbollsplan övergår 
beläggningen till hårdpackad grusväg med en bredd på 5–6 meter med djup 
dikning samtidigt som hastigheten ökar till 50 km/h (se Figur 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafik till och från förskolan och skolan 

 
Varstensvägen som löper utmed skolan har idag inga separerade gång- och 
cykelstråk, vilket gör att barnen rör sig till och från skolan i blandtrafik (se Figur 
4). Det uppfattas dock som att majoriteten av förskolebarnen kommer till 
förskoleverksamheten med bil. Vägsträckan som sträcker sig från Mogata till 
väg 210 har låg årsdygnstrafik på under 250 fordon /dygn.  Ett nybyggt 
småbostadshusområde har nyligen exploaterats utmed 50 km/h sträckan där en 
del av skolans barn är bosatta. 
Det finns även 3–4 barn som bor längre bort, väster om fastigheten, längs 
vägen och kommer gående utmed 70 km/h sträckan.  

Figur 3 - Visar hastighetsgränser på platsen (NVDB 2022) 
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Utformningsförslag 
  
Nedanför presenteras ett utformningsförslag för att tillgodose förskolans 
trafikala behov i form av in-/utfart, leveranser och avfallshantering samt cykel- 
och bilparkering för personal såväl som korttidsparkering för vårdnadshavare 
som ska lämna/hämta. Utformningsförslaget tillgodoser även behovet av 
parkering för skolans personal samt en mer avskild hämta/lämna-yta för de 
större barn som själva kan gå mellan bil och skola. För skolbussens angöring 
föreslås att den befintliga ytan för ändamålet söder om skolan görs om till 
kantstensangöring (se Figur 5). 
 

 

Figur 5- Bild visar föreslagen angöringslösning för skolbuss söder om skolan. 

 
Bedömningen är att samtliga föreslagna åtgärder skapar goda förutsättningar 
och åtgärderna möjliggör även att oskyddade trafikanter tar sig till och från 
området på ett trafiksäkert sätt. Åtgärderna är inom fastighetsmark vilket 
minskar exempelvis administrativa konflikter då åtgärderna inte planeras till eller 
inom det befintliga statliga vägområdet. Eftersom utfarten korsas av gång- och 

Figur 4 - Bilder visar gångväg till skolan 
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cykelbana så rekommenderar Sweco en sikttriangel på 2,5 x 2,5 meter som ska 
ha fri sikt gentemot gång- och cykelbanan. Inom sikttriangel får inga träd eller 
fasta föremål (högre än 80 cm) placeras. Figur 6 nedan visar aktuellt 
utformningsförslag. 
 

 

 
 

• In- och utfart och vändplats 
Sweco rekommenderar en in- och utfart för samtlig trafik till/från förskolan. 
Då det har funnits en yta för in- och utfart för lantbruksfordon till åkermark 
så bedömer Sweco att placeringen är lämplig då marken i dagsläget redan 
är hårdgjord.  

• Gång- och cykelväg  
För att främja trafiksäkerheten för skolvägen från bland annat det 
nyexploaterade bostadsområdet utmed 50 km/h sträckan, föreslår Sweco 
att kommunen bygger en gemensam gång-och cykelbana på 
fastighetsmark. Bredden på gång- och cykelbanan föreslås till 3 meter. 
Belysning och trädplantering förslås för att mjuka upp den stela bilden som 
annars en hårdgjord parkeringsyta sänder ut. Barnen kan på så vis ta sig 
norr eller söder om fotbollsplanen inom fastighetsmark för att nå skolan 
men utan att behöva röra sig i blandtrafik.  

• Trafiksäkerhet 

Sweco föreslår även en fartdämpande åtgärd vid infarten i form av ett 

platågupp. Detta tillsammans med en god sikt minskar risken för eventuella 

konflikter mellan trafik från förskolan och föreslagen gång- och cykelbana 

samt trafiken längs Varstensvägen. Ett platågupp utformas i regel som en 

platå med plant ytskikt samt med anslutande ramper. Högsta tillåtna höjden 

bör vara 10 centimeter och guppet bör ha en påfartsramp på 1,0 meter 

(Tierps kommun 2019). 

• Hämta/lämna plats 
Den befintliga hämta/platsen utanför skolan kan behållas för den regionala 
skolbussen. Övrig hämta/lämna föreslås ske på den föreslagna vändplatsen 
som angränsar till skolan. 

• Sop-/returhantering 

Figur 6- Bild visar en översiktlig bild av föreslagen utformning. 
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Förskolans sop-/returhantering föreslås ske vid den föreslagna vändplatsen. 
Lastzonen föreslås samnyttjas med leveransfordon. Miljöhus bör placeras 
mellan 10–15 meter dragväg från sopbilens angöringsplats. 

• Parkering 
Föreslagen parkering är tänkt att uppfylla behovet för skol-och 
förskolepersonal samt eventuella besök. Parkeringen ska också tillgodose 
behovet för föräldrarna som ska lämna/hämta på förskolan. Parkeringsplats 
för personer med funktionsvariation placeras inom 25 meters radie till 
entrén. Parkeringsytan beräknas på 35 vanliga parkeringsrutor 2.5x5 meter 
samt en RHP plats 5x5 meter.  

Avseende cykelparkering, cykelparkeringen ska främja 30–70 platser/100 
elever. Sweco föreslår 16 cykelparkeringsplatser, vilka har skissats in norr 
om den föreslagna bilparkeringen. Cykelparkerignarna anläggs med fördel 
med direkt anslutning till såväl den föreslagna gång- och cykelbanan som 
förskolan huvudentré.  

• Matleveranser  
Leveranser till förskolan föreslås hanteras på vändplatsen och samnyttja 
lastzonen med sopbil. Under avstämning med Söderköpings kommun 
framgick det att ny matsal ska tillkomma vilket gör att platsen för 
matleveranser till förskolan även kan tillgodose skolans matleveranser i 
framtiden. 

 

 

Slutsatser & rekommendationer 

Sweco bedömer att den föreslagna lastzonen i vändplatsen kan samnyttjas för 

hämta/lämna-platser, sop- och returhantering samt leveranser. 

Parkeringsbehovet av såväl cykel som bil kan lämpligen lösas på 

fastighetsmark. Vidare görs bedömningen att en gång- och cykelbana kan 

uppföras på fastighetsmark och på så sätt främja barnens säkerhet till och från 

skolan. Åtgärder som görs inom kommunens fastighetsmark skapar bättre 

förutsättningar för framtida förändringar inom området. För att kommunen ska 

kunna sänka hastigheten förbi förskoleverksamheten bör kommunen samråda 

med väghållaren.  

Sweco har även identifierat följande behov och brister som berör skolan och 

rekommenderar vidare utredning med följande frågor: 

• Skolväg (Varstensvägen) sker i blandtrafik, avsaknad av trottoar samt 

gång- och cykelbana. 

• På skolan finns det 105 barn totalt, flertalet av barnen har 
dokumenterade diagnoser så som ADHD och/eller andra 
neuropsykiatriska diagnoser vilket kan göra dem ljudkänsliga och 
impulsiva vilket bör tas i beaktande vid planeringen. 

• Matleveranser och avfallshantering sker med backrörelser inne på 

skolgård, det bedöms som ej trafiksäkert och har en påverkan på 

förarnas arbetsmiljö. Ett exempel på potentiell åtgärd kan vara att flytta 

miljörum till den befintliga hämta/lämna-platsen. 

• Onödig mycket trafikering med motorfordon över skolgården, även 

behörig sådan. 

• Efterlevnad av hastighet är låg enligt personal på skolan samt utifrån 

Swecos platsbesök. 

• Eventuellt övergångställe över Varstensvägen för att främja skolans 

dagliga aktiviteter.  
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• Skolan saknar parkeringsmöjlighet för personer med 

funktionsvariationer. Därmed behöver skolans eventuella behov av en 

sådan plats uppfyllas inom skolområdet med inte mer än 25 meters 

avstånd till skolans entré. 




