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Sammanfattning 
 

Ekerö kommun arbetar med ny detaljplan i Stenhamra för att möjliggöra två nya 

förskolor. Förskolorna ligger inom Stenhamra centrum som har ett ökat behov av ett 

mer utvecklat centrumområde där Ekerö kommun även till skapa ett tydligare stråk för 

gående och cyklande samt skapa ett tydligare gaturum.  

Det har i tidigare skede tagits fram översiktliga förslag på parkerings-och 

angöringslösningar till förskolorna. 

Syftet med denna rapport är att bedöma om de framtagna förslagen på parkering och 

angöring får plats inom detaljplanens föreslagna ytor och om angöringarna är 

trafiksäkra och funktionella. 

För den norra förskolan finns det goda förutsättningar att anordna tillräckligt många 

parkeringsplatser både för personal och för hämta/lämna. Angöring för personbilar, 

leveranser och avfallsfordon går att få till med godtagbara lösningar. Fotgängare och 

cyklister har goda förutsättningar att få det utrymme som behövs. 

För den södra förskolan behövs det kompromissas för att få till en bra lösning på den 

föreslagna ytan. Antingen blir det en optimerad lösning som blir fungerade men med 

små marginaler eller så får man göra avkall på antalet parkeringsplatser. Angöring för 

leveranser och avfallsfordon går att få till med godtagbara lösningar. Fotgängare och 

cyklister har goda förutsättningar att få det utrymme som behövs. Behovet av 

parkeringsplatser för förskolan kan minskas till exempel genom att samutnyttja 

personalparkeringen på en annan fastighet alternativt kan ytan utökas för att skapa 

mer utrymme för fordon. Att minska ytan för fotgängare och cyklister kan påverka 

tryggheten och viljan att komma till förskolan utan bil. 

Rekommendationen är att anordna tillräckligt många parkeringsplatser för förskolans 

behov. Om inte tillräckligt många parkeringsplatser till förskolorna ordnas riskerar bilar 

att parkeras ute på Stenhamravägen och Solbackavägen. Då vägarna är statliga samt 

trafikeras av stombuss bör detta undvikas. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ekerö kommun arbetar med ny detaljplan i Stenhamra för att möjliggöra två nya 

förskolor. Förskolorna ligger inom Stenhamra centrum som har ett ökat behov av ett 

mer utvecklat centrumområde där Ekerö kommun även till skapa ett tydligare stråk för 

gående och cyklande samt skapa ett tydligare gaturum.  

1.2 Syfte 

Det har i tidigare skede tagits fram översiktliga förslag på parkerings-och 

angöringslösningar till förskolorna. 

Syftet med denna rapport är att bedöma om de framtagna förslagen på parkering och 

angöring får plats inom detaljplanens föreslagna ytor och om angöringarna är 

trafiksäkra och funktionella. 

I arbetet har det även ingått att ta fram förslag på bättre helhetslösningar. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet är avgränsat till förskolornas fastigheter samt bil-, gång- och cykelkopplingar i 

direkt anslutning till förskolornas fastigheter. 

2 Förutsättningar 

2.1 Tidigare genomförda utredningar 

- Trafikutredning av ny vägkorsning, Stenhamra C, Structor, 2019 

- Trafikutredning Stenhamra C, Cowi, 2018 
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2.2 Planområdet 

 

Figur 1 De både förskolornas läge i Stenhamra. Gula pilar visar var angöring föreslås att ske. 
Vinröda linjer visar på statliga vägar medan rosa linjer visar på enskilda vägar. Figur: Ekerö 
kommun. 

Ekerö kommun arbetar med en ny detaljplan i Stenhamra för att möjliggöra två nya 

förskolor. Förskolorna planeras att ligga inom Stenhamra centrum. Vid Solbackavägen 

planeras den förskola som i denna rapport benämns som norra förskolan och vid och 

Stenhamravägen planeras den södra förskolan. Förskolornas infarter föreslås ske via 

Stenhamravägen och Solbackavägen. 

Stenhamravägen och Solbackavägen är statliga vägar med Trafikverket som 

väghållare. Övriga vägar inom planområdet är enskilda med olika enskilda väghållare. 

Ekerö kommun är väghållare för de gång- och cykelvägar som finns inom 

planområdet. 

2.3 Metod 

Underlaget till rapporten baseras på platsbesök, omvärldsanalys och tidigare framtaget 

material. Körytor och utformning av parkeringsplatser har studerats och 

körspårsanalyser är gjorda. 

3 Nulägesbeskrivning 
Nulägesbeskrivningen baseras på platsbesök och tidigare framtaget material. Platsen 

besöktes en förmiddag i november 2021. 

3.1 Trafikflöden 

3.1.1 Biltrafik 

Genom planområdet finns Stenhamravägen och Solbackavägen som är de stora 

genomfartsvägarna genom Stenhamra. 
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Figur 2 Stenhamravägen och Solbackavägen med röd linje, mätpunkter i gröna cirklar. 

Det finns två trafikmätningar gjorda inom planområdet. Mätningarna är från 2015 och 

vid punkt 1 var medeldygnstrafiken 1 235 fordon och vid mätpunkt 2 var 

medeldygntrafiken 3 589 fordon. 

3.1.2 Gång- och cykeltrafik 

Längs med Stenhamravägen och Solbackavägen finns gång- och cykelvägar som ger 

förutsättningar att komma till förskolorna till fots eller med cykel från olika områden 

inom Stenhamra. 

 

Figur 3 Gång- och cykelväg passerar den 
norra förskolan vid Solbackavägen. 

 

Figur 4 Gång- och cykelväg passerar den södra 
förskolan vid Stenhamravägen. 

 

För att ta sig över Stenhamravägen från olika bostadsområden och ansluta till gång- 

och cykelvägarna finns det två övergångsställen där vägen är avsmalnad och två 

övergångsställen med refug. Avsmalningar och refuger höjer tillgängligheten och 

trafiksäkerheten genom att göra en kortare sträcka för fotgängare att passera vägen 

på. 

Två övergångsställen har inte någon avsmalning eller refug. 
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Figur 5 Det finns sex stycken övergångsställen inom planområdet över Stenhamravägen och 
Solbackavägen. 

3.1.3 Kollektivtrafik 

Längs med Stenhamravägen och Solbackavägen finns det busshållplatser som 

trafikeras av linjer 176, 316, 317 och 396. Buss 176 är en stombusslinje och går till 

Mörby centrum via Brommaplan. Vid Brommaplan är det möjligt att byta till 

tunnelbanans samtliga gröna linjer. Hållplatserna trafikeras ungefär var 10:e minut 

under rusningstrafik och övrig tid under dagen var 20:e minut. Resan mellan 

Stenhamra och Brommaplan tar cirka 40 minuter. 

4 km från Stenhamra centrum finns det en infartsparkering med 164 stycken 

avgiftsfria parkeringsplatser. Det är möjligt att byta till buss 176 vid 

infartsparkeringen. 
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3.2 Höjdskillnad planområdet 

 

Figur 6 Ritning med det höjddata som finns tillgängligt för norra förskolan. 

Höjdskillnaden vid norra förskolan har studerats översiktligt och utifrån det höjddata 

som finns redovisat. Se Figur 6. 

Vid den norra infarten till parkeringen är höjden +17.1. Vid den södra utfarten är 

höjden +16.3. Det är 40 meter mellan mätpunkterna. Detta ger en lutning på 2% 

vilket är en godkänd lutning för en parkeringsyta. För att göra en noggrannare 

bedömning över höjdskillnaden och lutningen måste fler mätpunkter tas fram. 

Vid södra förskolan bedöms det inte finnas höjder som påverkar planområdet i någon 

större utsträckning. 
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4 Tillgänglighets- och trafiksäkerhetsförslag för ny 
detaljplan 

4.1 Trygghet och säkerhet 

Båda förskolorna planeras vid en gång- och cykelväg och med en bilväg på utsidan av 

gång- och cykelbanan. 

 

Figur 7 Norra förskolan. Fotgängare och cyklister bör ha möjlighet att komma in på förskolans 
område utan att passera in- och utfarten till parkeringen. Vid grön pil rekommenderas det gång 
och cykelkopplingar in till skolans fastighet. 

 

Figur 8 Södra förskolan. Fotgängare och cyklister bör ha möjlighet att komma in på förskolans 
område utan att passera in- och utfarten till parkeringen. Vid grön pil rekommenderas det gång 
och cykelkopplingar in till skolans fastighet. 

För att höja tillgängligheten och trafiksäkerheten för båda förskolorna bör det vara 

möjligt för fotgängare och cyklister att ta sig in på förskolans område utan att behöva 

passera in- och utfarten som används av motorfordonstrafik. Därför rekomenderas det 

att anslutningar för oskyddade trafikanter görs på båda sidorna av in-/utfarten. 

Då fordonen till och från förskolans parkering behöver korsa en gång- och cykelbana 

är det viktigt att korsningspunkten mellan oskyddade trafikanter och motorfordon 

hastighetssäkras med en genomgående gång- och cykelbana eller motsvarande. 
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4.2 Hastighetssäkring av övergångsställe 

 

Bild 1 Övergångsställe över Stenhamravägen utan några trafiksäkerhetshöjande åtgärder. Bild: 
Google maps. 

Vid södra förskolan, över Stenhamravägen, finns ett övergångsställe utan några 

trafiksäkerhethöjande åtgärder. Eftersom övergångsstället används som gång- och 

cykelkopplingar både till förskolan och till Ekerös huvudnät för gång- och cykeltrafik 

bör övergångsstället hastighetssäkras i enlighet med ”Trafikutredning av ny 

vägkorsning, Stenhamra C, Structor, 2019”. 

Om en hastighetssäkring inte är möjlig bör övergångsstället delas upp med en 

mittrefug som gör det möjligt för gångtrafikanter att passera en körbana i taget och 

därmed höjs tillgängligheten och trafiksäkerheten. 

4.3 Dimensionerade mått 

Till och från förskolan förväntas det finnas personal, föräldrar och barn som cyklar, 

därför bör utformningen av gång- och cykelkopplingar i anslutning till och inom 

förskolans område ta hänsyn till detta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt VGU Stödjande kunskap [1] har en fotgängare ett utrymmeskrav på 0,7 meter 

och en cyklist ett utrymmeskrav på 0,75 meter. En person med ledsagare, som kan 

jämföras med en vuxen som håller ett barn i handen, har ett utrymmeskrav på 1,2 

meter. [2] 

Till grundbredden för cyklister ska även vingelmån läggas till. I normala fall är ett 

extra utrymme om 0,5 meter att rekommendera. Om cyklister cyklar långsamt behövs 

mer utrymme för vingelrörelse. Då kan 0,8 meter vingelmån behövas. Inom förskolans 

0,8 = 2,25 meter (2,7 meter med hänsyn till ledsagning) 

Figur 9 Illustration från VGU Stödjande kunskap 
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område förväntas de flesta cykla långsamt och därför bör den större vingelmånen 

användas. [2] 

För gång- och cykelkopplingar inom förskolans område bör minsta bredd vara 2,25 

meter. För en bättre standard, där en person kan hålla ett barn i handen och möta en 

annan trafikant, rekommenderas att gång- och cykelkopplingar inom förskolans 

område har en minsta bredd på 2,7 meter. 

Minsta driftbara mått för vissa driftfordon (till exempel snöröjning) är 2,5 meter därför 

bör alla bredder under 2,5 meter stämmas av med ansvarig för drift- och underhåll 

innan beslut tas. 

När bilar parkeras invid en gång- och cykelbana måste en skyddszon skapas mellan 

bilarna och de som använder gång- och cykelbanan. Detta för att inte riskera farliga 

dörruppslag eller att bilarna parkeras över gång- och cykelbanan och tar utrymme från 

fotgängare och cyklister. Se Bild 2. 

 

Bild 2 Bilar som parkeras vinkelrätt mot en gång- och cykelbana riskerar att ta utrymme från 
fotgängare och cyklister. BILD:AFRY. 

Bredden på skyddszonen rekommenderas till minst 0,6 meter. Utrymmet kan med 

fördel märkas ut med avvikande beläggning som till exempel plattor. Vid en parkering 

bör även vägmärken placeras för att reglera parkeringen. Skyddszonen kan även 

användas som ett möbleringsutrymme för placering av vägmärken. 

I de fall där en skyddszon inte får plats kan ett räcke sättas upp för att hindra att 

bilarna tar utrymme från en gångbana. Dock ska fasta hinder inte sättas upp närmare 

en cykelbana än 0,6 meter [2]. Detta gör att det bli olämpligt att använda räcke vid en 

kombinerad gång- och cykelbana. 
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5 Parkeringsanalys förskoleverksamhet 
Ekerö kommun har inga framtagna riktlinjer gällande parkeringstal för förskolor. Ett 

antagande kring hur många som kommer till förskolan med bil har gjorts utifrån 

Regions Stockholms Resvaneundersökning 2019. En omvärldsbevakning över 

parkeringstal i andra kommuner har gjorts samt en beläggningsstudie vid en förskola i 

Hemmesta i Värmdö. 

5.1 Behovsanalys förskolor i Stenhamra 

5.1.1 Färdemedelsfördelning förskolor 

Enligt Region Stockholms Resvaneundersökning 2019 [3] ser färdmedelsfördelningen 

ut enligt följande:  

39 procent tar bilen till jobbet och 54 procent använder bilen för ärenden inom 

kommunen. 

Tabell 1 Färdmedelfördelning enligt Region Stockholms Resvaneundersökning från 2019. 

Färdmedelsfördelning för resor till arbetet Ekerö kommun: 

Bil 39% Kollektivtrafik 53% Cykel 0% Gång 9% Annat 0% 

Färdmedelsfördelning inom Ekerö kommunerna en vardag: 

Bil 54% Kollektivtrafik 8% Cykel 1% Gång 30% Annat 7% 

          

 

Enligt resvaneundersökningen använder 39 procent av boende inom Ekerö kommun bil 

för att ta sig till jobbet. Då bebyggelsen i Stenhamra är utspridd och gles antas det att 

de som kör bil till jobbet även lämnar av barn på förskolan på sin väg till jobbet. 

För de som gör en resa inom kommunen är det 54 procent som använder bilen. Det 

kan till exempel vara personer som jobbar hemifrån eller är föräldraledig och har ett 

äldre syskon som går på förskola. I Ekerö kommun erbjuds 25 timmars vistelse för 

barn till föräldralediga och arbetssökande därför är antagandet att barn till 

föräldralediga lämnas och hämtas fem gånger i veckan. 

 

Utifrån detta görs antagandet att 50% av de som ska hämta och lämna barn kommer 

till förskolan med bil och har behov av en parkeringsplats för bil. 

 

39 procent som bor i Ekerö kommun använder bilen till jobbet och 54 procent 

använder bilen för resor inom kommunen. Till en förskola i Stenhamra antas de flesta 

anställda bo i inom kommunen. Personal som bor utanför Ekerö kommun antas i första 

hand åka kollektivt då det finns bra bussförbindelser och personalen oftast börjar och 

slutar sin arbetsdag när det är mest köer i trafiken. 

 

Utifrån detta görs antagandet att 50% av personalen kommer till jobbet med bil och 

har behov av en parkeringsplats för bil. 

 



 

 

 

Rapport angöring förskolor Stenhamra C  Sida 14 (30) 

 

Enligt resvaneundersökningen görs få resor med cykel till och från jobb inom Ekerö 

kommun samt för resor inom kommunen en vardag. Därför görs antagandet om 

cykelparkering utifrån en skattning. 

Yngre förskolebarn förväntas inte cykla, men de äldsta barnen i förskola förväntas 

cykla i viss utsträckning. 

5.1.2 Parkeringsbehov norra förskolan bil 

Norra förskolan dimensioneras för 120 barn och 24 personal. 

För både personal och hämtning och lämning vid förskolan antas det att 50 procent 

kommer till förskolan med bil. 

För personalen innebär det ett parkeringsbehov på 12 platser och för barnen innebär 

det ett parkeringshov för 60 barn. 

Om 60 barn lämnas jämnt fördelat på förskolan mellan klockan 7-9 och varje 

lämning/hämtning tar 15 minuter innebär det att det finns ett behov av åtta samtida 

parkeringsplatser för hämtning och lämning. 

En parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters 

gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler 

och bostadshus. [4] 

Tabell 2 Parkeringsbehov norra förskolan för bil. 

Parkeringsbehov: Bil 

Personal 12 

Hämtning/lämning 8 

Rörelsehindrad 1 

Totalt:  21 

 

Norra förskolans parkeringsbehov för bil är 21 platser. 

 

5.1.3 Parkeringsbehov norra förskolan cykel 

Om 60 barn kommer till förskolan med bil kommer 60 barn kollektivt, med cykel eller 

går till förskolan. Resandet fördelas jämnt mellan de tre olika kategorierna. Av barnen 

på förskolan antas det vara 4 och 5 åringarna som kan cykla och de antas vara 40 

procent av barnen på förskolan. 

Utifrån det resonemanget är det 24 stycken 4 och 5 åringar som kommer till förskolan 

kollektivt, med cykel eller går till förskolan och av de är det 1/3 som behöver en 

cykelplats. Det blir åtta stycken. 

12 personal kommer till förskolan kollektivt, med cykel eller går till förskolan. 1/3 av 

dem antas kommer med cykel och behöver en cykelplats. Det blir fyra stycken. 

Enligt föregående kapitel antas det vara åtta stycken föräldrar och hämtar och lämnar 

samtidigt på förskolan. 1/3 av dem antas kommer med cykel och då behövs det tre 

stycken cykelparkeringar. 
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Tabell 3 Parkeringsbehov norra förskolan cykel. 

Parkeringsbehov: Cykel 

Personal 4 

Hämtning/lämning 3 

Barn 8 

Totalt:  15 

 

Norra förskolans parkeringsbehov för cykel är 15 platser 

 

5.1.4 Parkeringsbehov södra förskolan bil 

Södra förskolan dimensioneras för 160 barn och 32 personal. 

För både personal och hämtning och lämning vid förskolan antas det att 50 procent 

kommer till förskolan med bil. 

För personalen innebär det ett parkeringsbehov på 16 platser och för barnen innebär 

det ett parkeringshov för 80 barn. 

Om 60 barn lämnas jämnt fördelat på förskolan mellan klockan 7-9 och varje 

lämning/hämtning tar 15 minuter innebär det att det finns ett behov av tio samtida 

parkeringsplatser för hämtning och lämning. 

En parkeringsplats för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters 

gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré till publika lokaler, arbetslokaler 

och bostadshus. [4] 

Tabell 4 Parkeringsbehov södra förskolan för bil. 

Parkeringsbehov:  

Personal 16 

Hämtning/lämning 10 

Rörelsehindrad 1 

Totalt:  27 

 

Södra förskolans parkeringsbehov för bil är 27 platser. 

 

5.1.5 Parkeringsbehov södra förskolan cykel 

Om 80 barn kommer till förskolan med bil kommer 80 barn kollektivt, med cykel eller 

går till förskolan. Resandet fördelas jämt mellan de tre olika kategorierna. Av barnen 

på förskolan antas det vara 4 och 5 åringarna som kan cykla och de antas vara 40 

procent av barnen på förskolan. 

Utifrån det resonemanget är det 32 stycken 4 och 5 åringar som kommer till förskolan 

kollektivt, med cykel eller går till förskolan och av de är det 1/3 som behöver en 

cykelplats. Det blir elva stycken. 

16 personal kommer till förskolan kollektivt, med cykel eller går till förskolan. 1/3 av 

dem antas kommer med cykel och behöver en cykelplats. Det blir fem stycken. 
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Enligt föregående kapitel antas det vara tio stycken föräldrar och hämtar och lämnar 

samtidigt på förskolan. 1/3 av dem antas kommer med cykel och då behövs det fyra 

stycken cykelparkeringar. 

Tabell 5 Parkeringsbehov södra förskolan för cykel. 

Parkeringsbehov: Cykel 

Personal 5 

Hämtning/lämning 4 

Barn 11 

Totalt:  20 

 

Södra förskolans parkeringsbehov för cykel är 20 platser 

5.2 Omvärldsanalys parkeringstal  

Eftersom Ekerö kommun inte har en antagen parkeringsnorm har en analys av andra 

kommuners parkeringstal för bil vid förskolor har gjorts. Analysen används för att ge 

stöd gällande uppskattningen av parkeringsbehovet vid södra och norra förskolan. 

Analysen har främst tittat på andra kommuner i utkanterna av Stockholms län som har 

en liknande sammansättning av bebyggelse och tillgång till kollektivtrafik som 

Stenhamra har men den använder även underlag från Gävle kommun. De kommuners 

parkeringsnorm som har analyserats är Botkyrka, Gävle, Nynäshamn, Södertälje, 

Vallentuna, Vaxholm och Värmdö (Gustavsberg). En jämförelse hur parkeringsbehovet 

för norra och södra förskolan skulle se ut med dessa parkeringsnormer som styrande 

dokument visas i detta kapitel.  Utgångsvärdena för att beräkna parkeringsbehovet 

med andra kommuners parkeringsnorm har varit: 

• Norra förskolan: 1400 m² BTA, 120 barn, 24 anställda 

• Södra förskolan: 1880 m² BTA, 160 barn, 32 anställda 

Botkyrka kommuns parkeringsnorm är uppdelad på tre zoner, i zon A och B finns god 

tillgång till kollektivtrafik. [5] Enligt Tabell 6 bedöms parkeringsbehovet för norra 

förskolan vara 13-22 platser och för södra förskolan 18-29 platser.  

Tabell 6 Visar parkeringsbehovet för norra och södra förskolan om Botkyrka kommuns 
parkeringsnorm var styrande. 

Botkyrka Zon A & B Zon C 

Besökare till förskola/skola (bilplats/barn) 0,05 0,1 

Norra förskolan 6 12 

Södra förskolan 8 16 

Anställda (bilplats/anställd) 0,3 0,4 

Norra förskolan 7 10 

Södra förskolan 10 13 

Totalt norra förskolan 13 22 

Totalt södra förskolan 18 29 
 

Nynäshamns kommuns parkeringsnorm använder en miniminorm som utgår från 

anställda och besökare i samma beräkning. Enligt normen antas förskolor ha ett större 

bilparkeringsbehov per BTA än övriga skolor. Detta då förskolebarn inte själva kan 

använda avlämningsplatser en bit ifrån skolan och sällan tillåts ta sig själv till skolan. 

Även Nynäshamns parkeringsnorm är indelad i tre zoner där zon 1 är centrala delarna 

i de två största tätorterna, zon 2 är övriga tätorter och övriga delar av de två största 
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tätorterna och zon 3 är resten av kommunen utanför tätorter. Enligt parkeringsnormen 

är miniminormen för bilparkeringar vid förskola – grundskola åk 3 0,36-0,6 platser per 

anställd, alternativt nio men maximalt elva platser per 1000 m² BTA. [6] I 

beräkningarna som visas i Tabell 7 används 0,6 platser per anställd vilket ger att norra 

förskolan har ett parkeringsbehov på 14 platser och södra förskolan 19 platser för 

besökare och anställda. 

Tabell 7 Visar parkeringsbehovet för norra och södra förskolan om Nynäshamns kommuns 
parkeringsnorm var styrande. 

Nynäshamn Zon 1 och 2 Ytbehov 

Förskola - grundskola åk 3 (bilplats/anställd) 0,6 225 m²  

Norra förskolan 14  
Södra förskolan 19   

 

I Södertälje kommuns parkeringsstrategi delas bilparkeringstalet för förskola in i 

bilparkeringsplatser per avdelning. Enligt strategin ska det finnas två platser för 

personalparkering och 1-2 angöringsplatser för hämtning och lämning. Med en 

avdelning avses fyra pedagoger och 20 barn. [7] Enligt denna strategi skulle 

parkeringsbehovet för norra förskolan vara 24 platser för anställda och besökare och 

32 platser för södra förskolan, vilket visas i Tabell 8. 

Tabell 8 Visar parkeringsbehovet för norra och södra förskolan om Södertäljes kommuns 
parkeringsstrategi var styrande 

Södertälje Antal 
avdelningar 

(antal 
barn/20) 

Personal-
parkering 

Hämta/lämna 
(antal platser) 

Totalt 
parkeringsbehov 

Förskola 
 

2 2  

Norra förskolan 6 12 12 24 

Södra förskolan 8 16 16 32 

 

Vallentuna kommuns parkeringsnorm utgår från antal bilplatser per 1000 m² BTA för 

att beräkna parkeringsbehovet för anställda. Förskolor bedöms också ha ett behov av 

en bilplats per 18 barn för av- och upphämtning för förskola. Byggaktören har även 

möjlighet att genom en mobilitetsplan påverka de angivna parkeringstalen. I zon 1 och 

2 är kollektivtrafiken mer lättillgänglig än i zon 3. [8] Parkeringsbehovet enligt 

Vallentunas strategi är 18-24 platser för den norra förskolan och 22-26 platser för den 

södra förskolan, vilket visas i Tabell 9 

Tabell 9 Visar parkeringsbehovet för norra och södra förskolan om Vallentuna kommuns 
parkeringsstrategi var styrande. 

Vallentuna Anställ
da 

Hämta/läm
na,  
1plats/18 

barn 

Norra 
anställ
da 

Södra 
anställ
da 

Norra 
hämta/lä
mna 

Södra 
hämta/lä
mna 

Zon 1 7 18 10 13 7 9 

Zon 2 8 11 15 

Zon 3 9 13 17 

Antal parkeringsplatser (anställda och besökare) 

Totalt norra 
förskolan 

18 22 24 

Totalt södra 
förskolan 

22 24 26 
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Även Vaxholms stad använder antal bilparkeringsplatser per 1000 m² BTA i sin 

parkeringsnorm. Parkeringsnormen är uppdelad i två zoner där zon A är centrala 

Vaxholm och zon B är övriga kommunen. 2-3% av bilparkeringsplatserna eller minst 

en plats ska reserveras för rörelsehindrade. Siffran inom parentes anger hur stor del 

av normen som är avsedd för besökare. [9] Enligt Vaxholms parkeringsnorm är 

parkeringsbehovet 8-14 platser för norra förskolan och 11-19 platser för södra 

förskolan, vilket visas i Tabell 10. 

Tabell 10 Visar parkeringsbehovet för norra och södra förskolan om Vaxholms stads 
parkeringsnorm var styrande. 

Vaxholm Zon A Zon B 

Förskola, 
parkeringsplatser per 

1000 m²BTA 

5 (1) 8 (2) 

Norra förskolan 7 (1) 11 (3) 

Södra förskolan 9 (2) 15 (4) 

 

De rekommenderade parkeringstalen för verksamheter i Gustavsbergsprojektet anges 

också i antal bilplatser per 1000 m² BTA. I Gustavsbergsprojektet planeras just nu för 

cirka 4000 nya bostäder. Ambitionen i Gustavsberg är att skapa en bebyggelse där 

bostäder, företag och kommersiell service finns sida vid sida. [10] Enligt denna norm 

skulle parkeringsplatserna för norra förskolan vara 14 stycken och 19 stycken för den 

södra förskolan. 

Tabell 11 Visar parkeringsbehovet för norra och södra förskolan enligt parkeringsnorm för 
Gustavsbergsprojektet. 

Värmdö/Gustavsberg Bilplatser per 1000 kvm BTA 

  Besökande Sysselsatta Totalt 

Förskola 6 4 10 

Norra 8 6 14 

Södra 11 8 19 
 

Den sista kommunen vars parkeringstal jämförs är Gävle kommun. Gävle kommuns 

parkeringstal är också uppdelade i zoner där zon 3-4 bedöms vara mest jämförbar mot 

Stenhamra då den representerar mindre tätorter i Gävle kommun och landsbygd. [11] 

Enligt Gävle kommuns parkeringstal bedöms parkeringsbehovet vara 20-27 platser för 

den norra förskolan och 27-36 platser för den södra förskolan. 

Tabell 12 Visar parkeringsbehovet för norra och södra förskolan enligt parkeringstal för cykel och 

bil i Gävle kommun 

Gävle: Zon Per 

barn 
(min) 

Per 

personal 
(min) 

Per 

personal 
(max) 

För 

fastighetsskötsel 

Totalt 

(min) 

Totalt 

(max) 

Förskola, 
parkeringstal 
för bil 

3-4 0,1 0,3 0,8 1    

Norra 
 

12 7 19 1 20 27 

Södra   16 10 26 1 27 36 

 

Norra förskolan beräknades ha ett parkeringsbehov på 21 parkeringsplatser och södra 

förskolan beräknas ha ett parkeringsbehov på 27 parkeringsplatser. 
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I jämförelse med andra kommuner som bedöms ha en liknande bebyggelse som 

Stenhamra finns det både högre och lägre parkeringstal. Det beräknade behovet av 

parkeringsplatser i Stenhamra hamnar på ett medelvärde i jämförelse med de andra 

kommunerna. 

Tabell 13 Norra förskolans parkeringsbehov i 
jämförelse med andra kommuner. 
 

Nynäshamn 14 

Vaxholm 14 

Gustavsberg 14 

Stenhamra 21 

Botkyrka 22 

Södertälje 24 

Vallentuna 24 

Gävle 27 

Medel: 20 
 

Tabell 14 Södra förskolans parkeringsbehov i 
jämförelse med andra kommuner. 
 

Nynäshamn 19 

Vaxholm 19 

Gustavsberg 19 

Vallentuna 26 

Stenhamra 27 

Botkyrka 29 

Södertälje 32 

Gävle 36 

Medel: 26 
 

 

5.3 Beläggningsstudie 

Ekerö kommun hade ingen lämplig referensförskola att rekommendera för att utföra 

en beläggningsstudie vid varför en förskola i Hemmesta i Värmdö kommun 

inventerades. Inventeringen ägde rum tisdag och torsdag morgon och eftermiddag i 

början av december månad 2021. 

Hemmesta är ett kommundelscentra som har en del likheter med Stenhamra. 

Hemmesta har ett större invånarantal men har i likhet med Stenhamra både skolor, 

mindre centrum, stombuss, infartsparkeringar och ett liknande pendlingsavstånd att 

med bil köra in mot Stockholm. Bebyggelsen består till stor del av enfamiljshus och 

mer perifera fritidshusområden. 

Förskolan i Hemmesta har cirka 90 elever och 16 parkeringsplatser (för både personal 

och besökare, ej angöring leveranser/avfallshämtning) och ligger drygt 500 meter från 

busshållplats och centrum vilket är lite mindre centralt än de studerade i Stenhamra. 

Vid inventeringen visade det sig att det är som mest fordon på parkeringen kl 9 på 

morgonen. Parkeringen räckte till under inventeringstillfället samtliga dagar utom vid 

denna tid. Klockan 9 stod som mest 19 bilar parkerade, varav tre längs vägen utanför 

förskolan. 

Sammanställning: 

Tisdag förmiddag: max 17 fordon samtidigt (inträffade klockan 8.45) 

Tisdag eftermiddag: max 14 fordon samtidigt (inträffade klockan 15.30) 

Torsdag förmiddag: max 19 fordon samtidigt (inträffade klockan 9.00) 

Torsdag eftermiddag: max 16 fordon samtidigt (inträffade klockan 16.00) 

 

16 parkeringsplatser för en förskola med 90 barn motsvarar 21,3 parkeringsplatser för 

en förskola med 120 barn och 28,42 parkeringsplatser för en förskola med 160 barn. 
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Beläggningsstudien visar på ett parkeringsbehov som ligger något högre än det 

beräknade parkeringsbehovet för Stenhamra. 

6 Utformningsanalys angöring förskola 

6.1 Norra förskolan 

Tre olika förslag har tagits fram för parkering inom förskolans område. Samtliga 

förslag är framkomliga för transporter och personbilar men har olika födelar och 

nackdelar vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister, 

antal parkeringsplatser och gestaltning. 

För samtliga förslag fungerar körspåret för lastbil och sopbil även om det står bilar 

parkerade i körslinga vid miljöhuset och inlastningen. Eftersom det finns gott om plats 

att parkera personbilar i slingan finns det risk att bilar parkeras där även om det 

skyltas med parkeringsförbud. Även om det står det felparkerade bilar kommer större 

fordon runt och riskerar inte att bli stående ute på Solbackavägen. Leveranser och 

avfallsfordon bör inte anlända till förskolan före klockan 9 på morgonen eller efter 

klockan 14 på eftermiddagen. 

För leveranser parkerar lastbilarna längs med lastkajen. En mindre backningsrörelse  

kan behöva göras för att angöra mot leveransintaget. Leveranser förväntas komma till 

förskolan mellan klockan 9-14 under vardagar när det inte är barn som hämtas och 

lämnas. Ytan är överblickbar när transporten anländer och därför bedöms angöringen 

hålla tillräcklig standard. 

Avfallsfordon kan angöra utanför miljöhuset och åka vidare utan att behöva backa. Det 

är dock viktigt i fortsatt projektering att kontrollera att avståndet mellan angöringen 

och miljöhuset inte överstiger 10 meter. 

I samtliga förslag har det antagits att fem bilar kan parkeras samtidigt utanför 

miljöhuset och inlastningen. 

En kort sammanställning över samtliga förslag: 

Tabell 15 Sammanställning över samtliga förslag. 

Parkering Personal Hämta/lämna RH Totalt  

Förslag 1 

12 6 1 19 

Sämre för 
oskyddade 
trafikanter att 
ta sig till och 

från förskolan 

Förslag 2 
14 12 1 27 

Cykelparkering 

måste lösas 

Förslag 3 

12 10 1 23 

Uppfyller 

tillräcklig 
standard 
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6.1.1 Förslag 1 

 

Figur 10 Förslag 1 för norra förskolan. 

Körspåren fungerar för lastbilar (leveranser), avfallshämtning och personbilar. En 

lastbil kan köra runt i slingan även om det står bilar parkerade utanför miljöhuset och 

vid inlastningen. 

Inom området får det plats 12 platser för personal, 6 platser för hämta/lämna och 1 

RH-plats. Parkeringsplatserna är endast tänkta för personal (1). 

De längsgående platserna (2) är till för hämta/lämna. 

Gångbanan i norr och gångbanan förbi lastkajen har en bredd på 2,8 meter (2,2 meter 

+ skyddszon 0,6 meter) och håller tillräcklig god standard. 

Gångbanan i söder har en bredd på 1,5 meter och håller inte tillräcklig god standard 

vid en förskola. 

Cykelparkering får plats inom parkeringsytan. 

  

1 1 

2 
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6.1.2 Förslag 2 

 

Figur 11 Förslag 2 för norra förskolan. 

Körspåren fungerar för lastbilar (leveranser), avfallshämtning och personbilar. En 

lastbil kan köra runt i slingan även om det står bilar parkerade utanför miljöhuset och 

vid inlastningen. 

Inom området får det plats 14 platser för personal, 12 platser för hämta/lämna och 1 

RH-plats. 

Parkeringsplatserna (1) är endast tänkta för personal och inte hämta/lämna. Detta för 

att inte generera för många backningsrörelser ut i körslingan 

Platserna (2) är till för hämta/lämna och har breddats med två decimeter för att 

minska risken för dörruppslag på bilarna. 

Gångbanan i norr och gångbanan vid inlastningen har en bredd på 3 meter (2,4 meter 

+ 0,6 meter skyddszon) och håller tillräcklig god standard. 

Gångbanan i söder har en bredd på 4,5 meter (3,9 meter + 0,6 meter skyddszon) och 

har en bra standard för fotgängare och cyklister. 

Cykelparkering får inte plats inom parkeringsytan utan måste lokaliseras någon 

annanstans inom fastigheten. 

1 

2 
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6.1.3 Förslag 3 

 

Figur 12 Förslag 3 för norra förskolan. 

Körspåren fungerar för lastbilar (leveranser), avfallshämtning och personbilar. En 

lastbil kan köra runt i slingan även om det står bilar parkerade utanför miljöhuset och 

vid inlastningen. 

Inom området får det plats 12 platser för personal, 10 platser för hämta/lämna och 1 

RH-plats.  

Parkeringsplatserna (1) är endast tänkta för personal och inte hämta/lämna. Detta för 

att inte generera för många backningsrörelser ut i körslingan. De 12 personalplatserna 

går att utöka till 14 stycken. 

Platserna (2) är till för hämta/lämna och har breddats med två decimeter för att 

minska risken för dörruppslag på bilarna. 

Gångbanan i norr och vid inlastningen har en bredd på 3 meter (2,4 meter + 0,6 

meter skyddszon) och håller tillräcklig god standard. 

Gångbanan i söder har en bredd på 4,5 meter (3,9 meter + 0,6 meter skyddszon) och 

har en bra standard för fotgängare och cyklister. 

Cykelparkering får plats inom parkeringsytan. 

  

1 

2 
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6.2 Södra förskolan 

Fyra olika förslag har tagits fram för parkering inom förskolans område. Samtliga 

förslag är framkomliga för transporter och personbilar men har olika styrkor och 

svagheter vad gäller framkomlighet och trafiksäkerhet för fotgängare och cyklister, 

antal parkeringsplatser och gestaltning. 

Leveranser och avfallsfordon bör inte anlända till förskolan före klockan 9 på 

morgonen eller efter klockan 14 på eftermiddagen. 

För leveranser behövs det en backningsrörelse då leveransintaget finns i en vinkel på 

bygganden. Leveranser förväntas komma till förskolan mellan klockan 9-14 under 

vardagar när det inte är barn som hämtas och lämnas. Ytan är överblickbar när 

transporten anländer och därför bedöms angöringen hålla låg, men tillräcklig, 

standard. 

Avfallsfordon kan angöra utanför miljöhuset och åka vidare utan att behöva backa. Det 

är dock viktigt i fortsatt projektering att kontrollera att avståndet mellan angöringen 

och miljörummet inte överstiger 10 meter. 

 

Figur 13 Exempel på "rak inkörning" 
 

 
 

Figur 14 Exempel där inkörning görs ”med 
sväng”. 

 

För samtliga förslag till Södra förskolan ger en ”rak inkörning” en körväg med större 

marginaler för större fordon än när inkörningen görs ”med sväng” till höger. För att 

klara av högersvängen i Figur 14 krävs det, enligt körspåret, att fordonet stannas och 

att det görs ett rattutslag från stillastående. (se skarp kurva på den rosa linjen) Detta 

är något som kan tas i beaktande i fortsatt projektering. 
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Sammanställning över samtliga förslag: 

Tabell 16 Sammanställning över samtliga förslag. 

Parkering Personal Hämta/lämna RH Totalt  

Förslag 1 

12 5 1 18 

Svårt för 
oskyddade 

trafikanter 
att ta sig till 

förskolan 

Förslag 2 

16 7 2 25 

Sämre 
tillgänglighet 

för 
oskyddade 
trafikanter, 

klarar ej 10 
meter för 
avfallshämtni
ng 

Förslag 3 

16 13 1 30 

Optimerade 
ytor med 
små 
marginaler 

Förslag 4 

16 6/8 1 23/25 

Ger inte 

tillräckligt 
många 
platser 

6.2.1 Förslag 1 

 

Figur 15 Förslag 1 södra förskolan. 

Körspåren fungerar för lastbilar (leveranser), avfallshämtning och personbilar. Om 

inkörningen görs rak blir det större marginaler för stora fordon. (Se kapitel 6.2) 

Inom området får det plats 12 platser för personal, 5 platser för hämta/lämna och 1 

RH-plats. 
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Det saknas en gång- och cykelkoppling för de som kommer norrifrån (röd pil). 

Oskyddade trafikanter får ta sig via körbanan vilket inte är tillräcklig standard utanför 

en förskola. För de som kommer söderifrån förutsätts det att gångbanan fungerar som 

en koppling (grön pil). Cykelparkering behöver planeras in. 

6.2.2 Förslag 2 

 

Figur 16 Förslag 2 södra förskolan. 

Körspåren fungerar för lastbilar (leveranser), avfallshämtning och personbilar. Om 

inkörningen görs rak blir det större marginaler för stora fordon (se kapitel 6.1). 

Avståndet från miljörum till avfallsfordon överstiger 10 meter och kräver dialog med 

ansvarig för avfallshämtning. 

Inom området får det plats 13 platser för personal, 10 platser för hämta/lämna och 2 

RH-platser. 

Gångbanan för de som kommer norrifrån (röd pil) är 2 meter bred vilket är godkänt 

om det bara är gående som ska använda gångbanan. Då detta är en förskola antas det 

komma cyklande barn och föräldrar. Smalaste bredd på gång- och cykelbana enligt 

GCM-Handbok är 2.25 meter. Gång- och cykelbanor under 2,5 meter kräver dialog 

med ansvarig för drift- och underhåll. Även en skyddszon på 0.6 meter bör få plats 

inom utrymmet. Om gångbanan är för smal får cyklister ta sig via körbanan vilket inte 

är tillräcklig standard utanför en förskola. 

För de som kommer söderifrån förutsätts det att gångbanan fungerar som en koppling 

(grön pil).  



 

 

 

Rapport angöring förskolor Stenhamra C  Sida 27 (30) 

 

6.2.3 Förslag 3 

 

 

Figur 17 Förslag 3 södra förskolan. 

Körspåren fungerar för lastbilar (leveranser), avfallshämtning och personbilar. Om 

inkörningen görs rak blir det större marginaler för stora fordon. 

Inom området får det plats 16 platser för personal, 13 platser för hämta/lämna och 1 

RH-plats. Platserna (1) är tänkt för personal och inte hämta/lämna. Detta för att inte 

generera för många backningsrörelser ut i körslingan. Många backningsrörelser när 

många vill till förskolan och lämna ökar olycksrisken och kan skapa väntetider och 

köer ut på Stenhamravägen. 

Platserna (2) är till för hämta/lämna. Plasterna har breddats med två decimeter för att 

minska risken för dörruppslag. Att ta loss eller spänna fast barn som sitter i bilstol 

kräver oftast att dörren behöver öppnas mer än när en passagerare själv kan kliva ur 

bilen. Barnen går direkt mellan bilarna till gångbanan utanför förskolan och rör sig inte 

i körbanan. 

Platserna (3) är tänka för personal och har en bredd på 2.5 meter. Platserna (4) är för 

hämta/lämna. För att minska olycksrisken med backande fordon placeras dessa platser 

närmast vändplatsen. 

Gångbanan i norr (röd pil) har en bredd på 3,5 meter (2,9 meter + skyddszon 0,6 

meter) och gör det möjligt att gå och cykla. Cykelparkering kan byggas vid miljöhuset. 

För de som kommer söderifrån förutsätts det att gångbanan fungerar som en koppling 

(grön pil). 
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Lösningen kräver dock att en del av gång- och cykelbanan mellan fastigheten och 

Stenhamravägen tas i anspråk och detaljprojektering behöver utredas vidare. 

6.2.4 Förslag 4 

 

Figur 18 Förslag 4 södra förskolan. 

Körspåren fungerar för lastbilar (leveranser), avfallshämtning och personbilar. Om 

inkörningen görs rak blir det större marginaler för stora fordon. 

Inom området får det plats 16 platser för personal, 6 platser för hämta/lämna och 1 

RH-plats. Platserna (1) är endast tänkt för personal och inte hämta/lämna. Detta för 

att inte generera för många backningsrörelser ut i körslingan. Platserna (1) kan utökas 

till tio stycken. 

Platserna (2) är till för hämta/lämna. 

Platserna (3) är tänka för personal. Platserna (4) är för hämta/lämna. För att minska 

olycksrisken med backande fordon placeras dessa platser närmast vändplatsen. 

Gångbanan i norr (röd pil) har en bredd på 3,5 meter (2,9 meter + skyddszon 0,6 

meter) och gör det möjligt att gå och cykla. Cykelparkering kan byggas vid miljöhuset. 

För de som kommer söderifrån förutsätts det att gångbanan fungerar som en koppling 

(grön pil). 
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7 Slutsats 
För den norra förskolan finns det goda förutsättningar att anordna tillräckligt många 

parkeringsplatser både för personal och för hämta/lämna. Angöring för personbilar, 

leveranser och avfallsfordon går att få till med godtagbara lösningar. Fotgängare och 

cyklister har goda förutsättningar att få det utrymme som behövs. 

För den södra förskolan behövs det kompromissas för att få till en bra lösning på den 

föreslagna ytan. Antingen blir det en optimerad lösning som blir fungerade men med 

små marginaler eller så får man göra avkall på antalet parkeringsplatser. Angöring för 

leveranser och avfallsfordon går att få till med godtagbara lösningar. Fotgängare och 

cyklister har goda förutsättningar att få det utrymme som behövs. Behovet av 

parkeringsplatser för förskolan kan minskas till exempel genom att samutnyttja 

personalparkeringen på en annan fastighet alternativt kan ytan utökas för att skapa 

mer utrymme för fordon. Att minska ytan för fotgängare och cyklister kan påverka 

tryggheten och viljan att komma till förskolan utan bil. 

Slutalternativet för förskolorna kan också bli en kombination av olika föreslagna 

lösningar. 

8 Rekommendation 
Rekommendationen är att anordna tillräckligt många parkeringsplatser för förskolans 

behov. Omvärldsbevakningen och beläggningsstudien visar på att beräknat antal 

parkeringsplatser är i linje med andra liknande kommuner. Om inte tillräckligt många 

parkeringsplatser till förskolorna ordnas riskerar bilar att parkeras ute på 

Stenhamravägen och Solbackavägen. Då vägarna är statliga samt trafikeras av 

stombuss bör detta undvikas. Varje fastighetsägare är skyldig att anordna parkering 

för sin fastighets behov (Plan- och bygglag 8 kap 9-10§§) 

9 Fortsatt arbete 
 

Förslag på fortsatt arbete: 

- En noggrannare kartläggning över hur många som hämtar och lämnar med bil 

i kommundelen. 

- En mer detaljerad studie över norra förskolans höjdskillnader vid parkeringen. 

- Detaljprojektera föreslagna lösningar. 

- Undersöka möjligheten för annan lokalisering av personalparkering. 
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