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Sammanfattning 
Trafik- och fastighetskontoret föreslår att inom projektet Säker trafikmiljö runt skolor starta 
upp fyra skolor per år så att maximalt åtta skolor arbetar parallellt enligt den utvecklade 
arbetsprocessen som avses ta två år per skola. Detta för att säkra kvalitén i arbetet och kunna 
behålla översikten samt för att hålla arbetstoppar på en rimlig nivå. 

Arbetet består av två delar: den övergripande projektledningen samt arbetet med skolorna. 
Projektledningen bedöms ta en dag per vecka och arbetet med varje skola cirka 160 timmar 
föredelade på två år med tyngdpunkten under det första året. 

Sammanlagt kvarstår 30 skolor i Sollentuna kommun (ej gymnasieskolor) att arbeta med 
(oktober 2013) vilket medför att arbetet kommer att ta åtta år med slutår 2021. Ytterligare två 
pilotskolor har startat arbetet våren 2013. För arbetet bedöms en tidsåtgång på 20 timmar per 
vecka under det första året dvs. år 2014 och 22 timmar per vecka under åren 2-7. Under sista 
året, 2021, behövs 12 timmar per vecka dock kan tidsbehovet för avslutning och utvärdering 
tillkomma som större poster. Denna tidsbedömning gäller så länge inga stora förändringar 
sker i antalet skolor. 

Prioriteringen av skolorna utgår ifrån följande faktorer: 

• Prioritering utifrån inventeringen hösten 2012 
• Planerade ombyggnader (i avstämning med fastighetsavdelningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen) 
• Andra projekt i trafik- och fastighetskontorets regi, exempelvis 30-direktivet 
• Synpunkter/klagomål från boende, föräldrar, etc. 
• Engagemang från skolans sida 
• Störst potentiell påverkanseffekt  
• Antal elever 

Prioriteringen utifrån inventeringen och samordning med ombyggnader samt andra projekt 
som TFK bedriver, framförallt 30-direktivet, är de viktigaste faktorerna för turordningen i 
nuläget. Nedan finns förslag på preliminär turordning på skolorna. Pilotåret av projektet 
räknas som år 1, dvs. 2014 motsvarar år 2. 

• År 2 (2014): Futuraskolan Rådan, Vittra Törnskogen, Vaxmoraskolan, Gärdesskolan 
• År 3 (2015): Norrvikens skola, Skälbyskolan, Rälsen Norrviken, Häggviksskolor – 

Sollentuna musikklasser 
• År 4 (2016): Vittra Rösjötorp, Töjnanskolan, Kärrdalsskolan, Utbildning Silverdal 
• År 5 (2017): Rälsen Viby, Tegelhagens skola, Viby skolan, Runbacka skolor 
• År 6 (2018): Gillbo skola, Edsbergsskolan, Kokalite, Rösjöskolan 
• År 7 (2019): Brage-, Mikael- o. Futuraskolan Hertig Karl (samma lokaler), 

Gröndalsskolan, Norra Strandskolan, Silverbäckens skola, 
• År 8 (2020): Helenelundsskolan, Sollentuna Int.-Djupdalsskolan, Stallets skola, 

Eriksbergsskolan 

Den föreslagna turordningen måste anses som preliminär då det kan hända en del förändringar 
som påverkar arbetet under en så lång tid som 8 år. Flytt, om-/utbyggnad, stängningar, nya 
trafikproblem, bostadsutveckling, etc. kan leda till att revidera ordningen för att kunna arbeta 
så effektivt som möjligt. I vissa fall kan det också vara så att skolorna inte har tid under just 
det året som de är avsedda för. 
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Inledning 
Nedan ges förslag på arbetsplan med projektet Säker trafikmiljö runt skolor. Arbetsplanen 
specificerar antalet skolor som blir föremål för arbetet varje år samt en preliminär turordning 
för samtliga skolor som bör omfattas av projektet.  

Arbetsplanen baseras på den tidigare framtagna arbetsmodellen (§ 17/2012, Dnr TFN 
2011/116) och det utifrån den uppskattade tidsbehovet per skola och för projektledning. 
Tidsuppskattningen baseras på de hittills vunna erfarenheterna från arbetet med de två 
pilotskolorna Sofielundsskolan och Vittra i Sollentuna som har påbörjat arbetet våren 2013 
samt från erfarenheter i andra sammanhang. Målet är att uppnå en rimlig nivå på 
arbetsbelastning under tider där olika uppgifter måste göras parallellt. Turordningen baseras 
på den genomförda inventeringen samt några fler parametrar som redovisas nedan. 

Beslut om vilken alternativt vilka skolor som blir aktuella tas av trafik- och 
fastighetsnämnden den 21:a november 2013. 
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Arbetsmodell och bedömd tidsåtgång 
Arbetet med varje skola är tänkt att ta cirka två år, se detaljerad tidsaxel nedan. Beslut om 
arbetsmodellen togs i TFN 2012-03-07 ((§ 17/2012, Dnr TFN 2011/116), sedan dess har den 
utvecklats med kommunikationsinsatser. Grundstrukturen och turordningen av 
arbetsinsatserna är oförändrade.  

 

 

I tabellen nedan redovisas en uppskattning av tidsbehovet per skola och år. Det första året kan 
anses vara det arbetsintensivare av de två åren, se arbetsmoment i tabellen nedan. Under andra 
året implementeras de fysiska åtgärderna och skolorna förväntas arbeta vidare själva men har 
möjlighet att ta kontakta för hjälp. Under hösten sker en uppföljning av resvanorna. 

Arbetsmoment per skola Timmar per skola Vilket år 
Inledande möte inkl förberedelser 8 år 1 
Kontakt inför första möte och inför 
arbetsgruppsmöten 16 år 1 
Arbetgruppsmöten, 4 st 32 år 1 
Platsbesök/nulägesbeskrivning 24 år 1 
Åtgärdsförslag inkl medfinansiering 24 år 1 
Resvanor 8 år 1 
Åtgärdsförslag inkl medfinansiering 16 år 2 
Uppföljning/kontinuerlig kontakt 24 år 2 
Resvanor 8 år 2 
Tid per skola över 2 år 160 

Arbetet med skolorna kommer att ha tydliga toppar under hösten och våren och det kan i vissa 
fall behövas upprepade kontaktförsök, platsbesök eller liknande.  

Utfallet per skola när det gäller arbete med beteendeförändringar och attityder avgörs i stor 
utsträckning av skolorna själva. Detta arbete som startas under hösten av år 1. Trafik- och 
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fastighetskontoret kan endast ta en stöttande roll i detta arbete då det är skolorna som har 
direktkontakten med föräldrar och elever samt den pedagogiska kunskapen. 

Projektledningsarbete 
Utöver arbetet med varje skola behövs varje vecka tid för den övergripande projektledningen 
som uppskattas till en dag per vecka. Arbetsuppgifter som ligger inom projektledningen är 
följande: 

• kommunikations- och informationsarbete (hemsida, media, broschyrer, nämnd, 
rektorer, kampanjer tillsammans med BUK)  

• ansökan om medfinansiering varje år 
• interna avstämningar (inom TFK, kontaktcenter, med BUK) 
• utdelning av västar till samtliga skolor varje höst, 
• uppdatering av projektdokumentation, kommunikationsplan, inventeringsrapporten 

etc. 

Arbetet avser främst den övergripande kommunikationen och kommer att ha tydliga toppar 
under våren och hösten.  

Rekommenderat antal skolor per år  
Utifrån resonemanget ovan är det viktigt att hålla antalet skolor per år på en kontrollerbar 
nivå. För att kunna behålla översikten och hålla arbetstoppar på en rimlig nivå anses 
uppstarten av maximalt 4 skolor per år som genomförbar. På så vis är det aldrig mer än 8 
skolor att följa/arbeta med.  

De ingående skolorna framgår av inventeringsrapporten som är godkänd av Trafik- och 
fastighetsnämnden (§ 10/2013, Dnr TFN 2011/116). Nedan redovisas några justeringar i 
urvalet av de ingående skolorna. 

• En skola, Eriksbergsskolan har inte genomgått inventeringen under hösten 2012 då 
den renoverades vid tillfället. En kompletterande inventering av denna skola utfördes 
under oktober 2013 så att skolan kan ingå i projektarbetet på samma villkor som de 
andra skolorna.  

• En skola, Trollholmens skola, har stängts sedan inventeringstillfället. I skolans lokaler 
befinner sig sedan höstterminen 2013 den nyöppnade Norra Strandskolan. Då det är 
samma lokaler kan inventeringsresultaten användas för denna nya skola.  

• På en inventerad skola, Järva VIPs för- och särskola, har nästan samtliga elever 
färdtjänst så att denna skola rekommenderas att behandlas separat, den ingår alltså inte 
i de 30 skolorna. 

• Inte heller ingår Snäckbackens förskola som inventerades men som visar sig endast ha 
förskoleverksamhet. Även ur och skur Anneroskolan har ej kvar 
grundskoleverksamhet från och med ht 2013, därför exkluderas även denna från 
arbetsplaneringen. För förskolor behövs helt andra åtaganden vilket gör att denna 
skola inte passar för det föreslagna arbetssättet. 

Sammanfattningsvis är det i dagsläget 30 skolor i Sollentuna (kommunala och privata, ej 
gymnasieskolor) som kommer att ingå i arbetet med Säkra skolvägar. Vissa skolor delar 
lokaler, trots detta räknas de som en skola i arbetsplaneringen. Ytterligare två pilotskolor har 
påbörjat arbetet våren 2013. För lokalisering av skolorna se följande karta. 

Utifrån rekommenderat antal skolor per år och totalmängden skolor ska Trafik- och 
fastighetskontoret kunna arbeta med samtliga skolor med Säker trafikmiljö runt skolor inom 
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loppet av 8 år dvs. år 2021 har samtliga skolor genomgått arbetsprocessen ovan. Detta 
under förutsättningen att inga större förändringar i antalet skolor kommer att ske. 

Årsplanering och resursbehov 
I nedanstående tabell redovisas tidsbehovet på årsbas samt per vecka om fyra skolor startas 
per år. Tiduppskattning baseras på föregående tidbedömning för arbetet per skola och 
projektledning. När det gäller antalet timmar per vecka bör beaktas att det kan behövas 
betydligt fler timmar under vissa perioder och färre timmar under andra (t ex sommaren). 
Tidsbehovet för avslutning och utvärdering av hela projektet under sista året kan vara högre 
beroende på behov av utvärdering, etc. 

Utöver resursbehovet för arbetstimmar tillkommer investeringskostnader i storleksklassen  
500 000 till 1 000 000 kr per skola. Detta är ytterligare ett viktigt skäl att inte påbörja mer än 
fyra nya skolor per år så att inga andra delar av TFKs verksamhet äventyras. 

För att kunna stödja skolorna i sitt arbete med skolvägen och attityder kring resvanor kan det 
också behövas ekonomiskt stöd i mindre skala för exempelvis inbjudning av NTF som 
genomför Säker cykel, uppbyggnad av en cykelverkstad, tryck av affischer, tattoos, västar 
eller liknande. 

Årsplanering Timmar hela året Timmar per vecka* 
År 1 - år 1 för den första omgången skolor (+ 2 
pilotskolor i år 2) 

904 20 

År 2-7 - både år 1 för vissa skolor och år 2 för 
andra 

1000 22 

År 8 - år 2 för den sista omgången skolor 552 12 
* Antagande om 45 arbetsveckor per år 
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Prioritering 
För att kunna arbeta strukturerad behövs en turordning för skolorna. Då det handlar om en 
lång tidsperiod kan denna dock endast vara preliminär. Det måste räknas in att vissa skolor 
vid kontakttillfället inte anser sig ha tid med arbetet just då så att dessa måste flyttas ett eller 
flera år. Turordningen kan också behöva ändras om trafikmiljön förändras runt en skola eller 
tydliga trafikproblem dyker upp som inte kunde ses i inventeringen hösten 2012. Andra 
anledningar att ändra turordningen är flytt eller om-/utbyggnad av skolor vilket oftast är bra 
tillfällen att påverka attityder och vanor samt den byggda miljön. Stängningar av skolor kan 
också ändra turordningen. 

Kriterier 
Den preliminära turordningen på skolorna har bestämts utifrån följande faktorer i den mån det 
finns information om dessa: 

• Prioritering utifrån inventeringen hösten 2012 
• Planerade ombyggnader (i avstämning med fastighetsavdelningen och barn- och 

utbildningsförvaltningen) 
• Andra projekt i trafik- och fastighetskontorets regi, exempelvis 30-direktivet 
• Synpunkter/klagomål från boende, föräldrar, etc. 
• Engagemang från skolans sida 
• Störst potentiell påverkanseffekt  
• Antal elever 

Prioriteringen utifrån inventeringen och samordning med ombyggnader samt andra 
projekt som TFK bedriver är de viktigaste faktorerna för turordningen i nuläget. 
Samordningen är ett sätt att effektivisera hela TFKs arbete och spara resurser samt att få 
största möjliga effekt från arbetet. Samordning med 30-direktivet är ytterst angeläget då det 
bedöms ge stora synergieffekter gällande såväl resurser, kompetens som lokalt engagemang. 
Således har denna möjlighet fått ha ett stort inflytande i prioriteringen av skolorna. 
Infrastrukturinvesteringar kan göras samtidigt för båda projekt och många synpunkter från de 
boende i 30-direktivet rör skolvägen och situationen runt skolan. Samordningen möjliggör ett 
helhetsgrepp.  

Turordning  
Följande är trafik- och fastighetskontorets prioritering av de skolorna inom Sollentuna 
kommun som anses lämpliga för arbetsmodellen som tagits fram. Denna prioritering är gjord i 
enlighet med de kriterier som specificerats ovan. Pilotåret 2013 av projektet räknas som år 1, 
dvs. 2014 motsvarar år 2. Arbetet med varje skola löper över en period på två år således har 
samtliga skolor genomgått arbetsprocessen inom loppet av 8 år dvs. år 2021. År 8 är även 
tänkt som ett uppsamlingsår för utvärdering av projektet. 

• År 2 (2014): Futuraskolan Rådan, Vittra Törnskogen, Vaxmoraskolan, Gärdesskolan 
• År 3 (2015): Norrvikens skola, Skälbyskolan, Rälsen Norrviken, Häggviksskolor – 

Sollentuna musikklasser 
• År 4 (2016): Vittra Rösjötorp, Töjnanskolan, Kärrdalsskolan, Utbildning Silverdal 
• År 5 (2017): Rälsen Viby, Tegelhagens skola, Viby skolan, Runbacka skolor 
• År 6 (2018): Gillbo skola, Edsbergsskolan, Kokalite, Rösjöskolan 
• År 7 (2019): Brage-, Mikael- o. Futuraskolan Hertig Karl (delar lokal), 

Gröndalsskolan, Norra Strandskolan, Silverbäckens skola 
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• År 8 (2020): Helenelundsskolan, Sollentuna Int.-Djupdalsskolan, Stallets skola, 
Eriksbergsskolan 

Vaxmoraskolan som har visat engagemang att arbeta med projektet har prioriterats upp på 
grund av detta engagemang och föreslås starta redan nästa år även om prioriteringsnivån från 
inventeringen är mellan. På så vis sker en samordning av arbetet med den planerade 
ombyggnaden av skolan samt med den högprioriterade Vittra Törnskogen. Samtidigt föreslås 
arbetet med 30-direktivet i Törnskogen.  

Nio skolor är enligt inventeringen högprioriterade, varav två redan har påbörjat arbetet 
(Sofielundsskolan och Vittra i Sollentuna). Resterande sju högprioriterade skolor 
(Futuraskolan Rådan, Vittra Törnskogen, Norrvikens skola, Skälbyskolan, Rälsen 
Norrvikenkan, Gärdesskolan, Vittra Rösjötorp) påbörjas inom loppet av tre år.  

Om skolorna av någon anledning inte kan arbeta under det föreslagna året kan andra skolor 
flyttas högre upp i turordningen. 
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Karta 
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