
Trafiksituation	  kring	  Vinsta	  Grundskola	  Östra	   	   2015-‐04-‐08	  

Bakgrund	  
Trafiksäkerheten	  till	  och	  från	  skolan	  idag	  upplevs	  inte	  som	  säker	  för	  alla	  barn.	  Många	  föräldrar	  hör	  av	  sig	  
till	  oss	  (Vinsta	  Grundskolas	  Föräldraförening,	  VGF)	  och	  är	  oroade	  över	  situationen.	  Vi	  ser	  brister	  som	  
behöver	  åtgärdas	  omgående.	  

2014-‐10-‐16	  skedde	  en	  trafikolycka	  på	  Vinstavägen	  utanför	  skolan	  på	  morgonen,	  stillastående	  bil	  blev	  
påkörd	  bakifrån.	  Skolelev	  förd	  till	  sjukhus	  med	  ambulans,	  lindriga	  skador.	  	  

	  
Problem	  
-‐	  Tät	  trafikerad	  väg	  (bussar	  (118,	  158,	  179	  (stombuss)),	  bilister,	  yrkestrafik),	  på	  morgon	  och	  em/kväll,	  då	  
barnen	  går	  till/från	  skolan.	  
-‐	  Hög	  hastighet	  i	  höjd	  med	  skolan	  och	  förskolan	  Björkbacken	  bredvid.	  
Lång	  raksträcka	  från	  Spångahållet,	  nedförsbacke	  från	  Vällingbyhållet.	  
-‐	  Avsmalning	  av	  väg	  utanför	  skolan	  ofta	  med	  motsatt	  effekt.	  	  
-‐	  Brist	  på	  farthinder.	  	  
-‐	  ”Genväg”,	  se	  bild	  (röd	  vs	  grön	  sträcka).	  
Förbudsskylt	  för	  genomfartstrafik	  vid	  början	  av	  väg,	  efterföljs	  ej	  med	  tanke	  på	  trafiktätheten.	  
-‐	  Brist	  på	  övergångsställe,	  Västergöksvägen.	  
-‐	  Brist	  på	  säkra	  och	  funktionella	  angöringsplatser	  för	  hämtning	  och	  lämning	  med	  bil.	  

!	  Ej	  trafiksäker	  skolväg	  för	  våra	  barn!	  
	  

	   	  

Bild.1.	  Vinsta	  Grundskola	  Östra	  (inringad),	  Vinstavägen	  (rödmarkerad)	  



Hög	  hastighet	  
I	  ärende:	  KC-‐1062547	  anser	  Trafikkontoret	  att	  hastighetsproblematiken	  redan	  är	  löst	  genom	  trafikljuset	  
och	  den,	  med	  refuger,	  avsmalnade	  sträckan.	  På	  pappret	  en	  fungerande	  lösning	  i	  praktiken	  en	  annan.	  
Oftast	  är	  det	  grönt	  ljus	  och	  avsmalningen	  får	  snarare	  motsatt	  effekt	  när	  bilisterna	  med	  väjningsplikt	  
accelererar	  för	  att	  hinna	  före	  mötande	  trafik	  och/eller	  förbi	  buss	  som	  står	  vid	  hållplatsen.	  	  

Som	  nämnts	  tidigare	  så	  börjar	  30-‐sträckan	  (från	  Vällingbyhållet)	  efter	  en	  nedförsbacke	  så	  vid	  första	  
obevakade	  övergångsstället	  (vid	  Dalkärrsleden)	  är	  hastigheten	  ofta	  redan	  högt	  över	  det	  tillåtna!	  
Bilister	  som	  kommer	  från	  andra	  hållet,	  från	  Spånga,	  de	  får	  upp	  farten	  efter	  en	  längre	  raksträcka.	  	  

Polisen	  har	  gjort	  hastighetsmätningar	  på	  Vinstavägen	  men	  när	  de	  visar	  sig	  i	  sina,	  på	  långt	  håll	  synliga,	  
reflexvästar	  har	  de	  en	  lugnande	  effekt	  och	  speglar	  inte	  den	  vardag	  som	  vi	  upplever.	  

Några	  mer	  permanenta	  former	  av	  hastighetssänkande	  åtgärder	  behövs.	  	  
	  
Som	  det	  är	  nu	  väljer	  många	  bilister	  Vinstavägen	  som	  genväg	  eftersom	  den	  är	  rak	  och	  nästintill	  utan	  
hinder,	  kan	  vi	  ändra	  på	  det	  väljer	  förhoppningsvis	  fler	  den	  parallella	  275:an	  istället.	  	  

	  

Bild	  2.	  Avsmalningen	  utanför	  skolan.	  

Brist	  på	  övergångsställe	  -Västergöksvägen	  
Korsningen	  Vinstavägen/Västergöksvägen	  är	  mycket	  trafikerad	  på	  morgon	  och	  eftermiddag	  och	  buss	  
118,	  158	  svänger	  in	  och	  ut	  från	  denna	  väg.	  Sikten	  är	  begränsad	  pga	  hög	  intilliggande	  häck.	  Bilar	  och	  
bussar	  kör	  dessutom	  fort	  i	  denna	  korsning	  vilket	  gör	  det	  väldigt	  osäkert	  att	  passera	  här.	  Familjer	  boende	  
på	  ”fel	  sida”	  av	  Vinstavägen	  och	  Västergöksvägen,	  se	  gråmarkerat	  område	  i	  bild	  3,	  är	  direkt	  drabbade	  av	  
denna	  brist	  av	  övergångsställe.  
Trafikkontoret	  meddelar	  i	  ärende:	  KC-‐1062547	  att	  ett	  övergångsställe	  här	  behöver	  refugklackar	  pga	  dålig	  
sikt,	  vilket	  SL	  motsätter	  sig	  då	  kurvan	  blir	  svår	  att	  ta	  utan	  att	  svänga	  bussens	  bakparti	  över	  trottoaren	  
bredvid.	  Att	  placera	  ett	  övergångsställe	  en	  bit	  längre	  in	  på	  Västergöksvägen	  var	  inte	  aktuellt	  vid	  den	  
tidpunkten.	  

För	  att	  förbättra	  sikten	  i	  korsningen	  och	  därmed	  underlätta	  situationen	  och	  säkerheten,	  skickade	  vi	  in	  en	  
önskan	  om	  att	  få	  häcken	  klippt	  enligt	  Stockholm	  Stads	  riktlinjer	  (höjd	  70	  cm).	  I	  detta	  ärende,	  
SYsmp_20141008_0836_3046,	  fick	  vi	  avslag.	  Stadsbyggnadskontoret	  bedömde	  att	  det	  råder	  goda	  
siktförhållanden	  vilket	  motstrider	  Trafikkontorets	  bedömning.	  	  

Det	  borde	  då	  vara	  möjligt	  att	  anlägga	  ett	  övergångsställe	  utan	  refugklackar	  närmare	  Vinstavägen,	  för	  ett	  
övergångsställe	  är	  fortfarande	  ytterst	  nödvändigt	  och	  rätt	  förvånande	  att	  det	  inte	  redan	  finns.	  



	  

Bild	  3.	  Dagens	  övergångsställen,	  översikt.	  

Trafiksituationen	  har	  även	  diskuterats	  med	  Vinsta	  grundskolas	  rektor	  Magnus	  Johansson,	  som	  också	  ser	  
allvaret	  med	  rådande	  trafiksäkerhetsrisker	  kring	  skolan.	  Rektor	  önskar	  gärna	  delta	  i	  dialogen	  kring	  en	  
säkrare	  trafiksituation	  för	  skolans	  elever.	  Lika	  så	  önskar	  Björkbackens	  förskola	  delta	  i	  samtalet	  eftersom	  
de	  har	  samma	  uppfattning	  om	  trafiksituationen.	  

Vi	  föreslår	  ett	  möte	  på	  plats	  en	  vardagsmorgon	  kl	  7.30-‐8.15	  tillsammans	  med	  representanter	  från	  
Trafikkontoret,	  skolan,	  förskolan	  och	  Föräldraföreningen,	  för	  att	  visa	  på	  rådande	  situation	  och	  chans	  att	  
föra	  en	  dialog	  kring	  hur	  vi	  kan	  ordna	  en	  tryggare	  skolväg.	  

	  

	  

_____________________________________	  

för	  Vinsta	  Grundskolas	  Föräldraförening	  

	  


