
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trafikutredning Skolsta 
förskola 

 

 

 



 

 

  

 

2/15 

 

 

 

 

Uppdrag: Trafikutredning Skolsta förskola 

Uppdragsnummer:  30035147 

Kund: Enköpings kommun 

Datum: 2022-05-04 

Upprättad av: Kristina Mattsson 

Granskad av: Marcus Torstenfelt 

Dokumentreferens: \\selpifs001\projekt\23361\30035147_skolsta_f

örskola_la\000\12-

text\trafik\trafikutredning_skolsta_förskola_220

504.docx 



 

 

 

Sweco |  

Uppdragsnummer: sweco.projectId 

Datum: 2022-05-04 Ver:   

Dokumentreferens: \\selpifs001\projekt\23361\30035147_skolsta_förskola_la\000\12-

text\trafik\trafikutredning_skolsta_förskola_220504.docx  

 

3/15 

1 Inledning .................................................................................................................................................. 4 

1.1 Syfte ........................................................................................................................................................ 4 
1.2 Avgränsning ............................................................................................................................................. 4 

2 Nulägesbeskrivning ................................................................................................................................. 5 

2.1 Målpunkter ............................................................................................................................................... 5 
2.2 Befintligt trafiksystem i Skolsta ................................................................................................................ 6 
2.3 Befintligt trafiksystem vid skolan och förskolan ....................................................................................... 6 

3 Förutsättningar ........................................................................................................................................ 7 

3.1 Styrande kommunala dokument .............................................................................................................. 7 
3.2 Förskolans byggnad och fastighet........................................................................................................... 7 
3.3 Trafik till förskola och skola ..................................................................................................................... 7 
3.4 Övriga förutsättningar .............................................................................................................................. 9 

4 Parkeringsbehov ...................................................................................................................................... 9 

4.1 Parkering idag ......................................................................................................................................... 9 
4.2 Parkeringsberäkning.............................................................................................................................. 10 

5 Förslag till utformning ............................................................................................................................ 12 

5.1 Hämta och lämna vid förskolan ............................................................................................................. 12 

5.1.1 Gång och cykel ................................................................................................................................... 12 
5.1.2 Bil ........................................................................................................................................................ 13 

5.2 Busstrafik vid skolan .............................................................................................................................. 13 
5.3 Åtkomst till förskolan för leveranser, avfallshantering och utryckningsfordon....................................... 14 
5.4 Annan trafik ........................................................................................................................................... 14 
5.5 Några effekter av utformningsförslaget ................................................................................................. 15 

6 Referenser ............................................................................................................................................. 15 

 

 

Innehållsförteckning 



 

 

 

Sweco |  

Uppdragsnummer: 30035147 

Datum: 2022-05-04 Ver:   

  4/15 

1 Inledning 
Enköpings kommun planerar för en ny förskola i Skolsta, ca 1 mil öster om 

Enköpings innerstad. Förskolan, med plats för 120 barn, ska placeras intill 

Skolstaskolan på en del av fastighet 1:11 som idag är jordbruksmark. Arbete 

pågår med detaljplan för området. Trafikutredningen kommer att vara ett 

underlag till detta då det i och med förskolan tillkommer trafik på Åbyvägen.  

 

Figur 1 Skolsta,  

1.1 Syfte 

Syftet med utredningen är att ta fram ett förslag på hur trafiken ska hanteras i 

samband med att en ny förskola etableras i Skolsta. 

1.2 Avgränsning 

Kommunens gatuavdelning arbetar med en trafikutredning för delar av Skolsta. 

Där ingår bland annat Åbyvägen som är den väg som leder till skola och 

planerad förskola. En gränsdragning har gjorts mellan gatuavdelningens 

utredning och den utredning som presenteras i denna PM. 

Utredningen i denna PM beskriver:  

- trafik till och från själva förskolegården 

- parkeringen på fastighet 1:10, vilket gäller både skola och förskola 

- vändplan för skolskjuts 

- möjligheter att lämna och hämta på skola och förskola 

 

I arbetet har ingått  

- Parkeringsberäkning 

- Framtagande av förslag till trafikutformning 

- Principskisser i CAD 

- PM 
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Trafikutredningen har gjorts i samarbete med de landskapsarkitekter som har 

hand om att utforma förskolegården samt placering av förskolebyggnaden på 

fastigheten. 

Under arbetes gång har även avstämningar gjorts med kommunens 

gatuavdelning och detaljplaneavdelning samt kommunala fastighetsbolag. 

2 Nulägesbeskrivning 
Skolsta är en ort cirka 1 mil öster om Enköping. I Skolsta bor ca 200 personer. 

Många av de barn som går i förskola och skola i Skolsta kommer från 

upptagningsområden runt orten Skolsta. Det gör att många elever kommer till 

skolan med buss eller blir skjutsade med bil.  

2.1 Målpunkter 

 

Figur 2 Översikt över dagens trafiksituation nära Skolsta skola 
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Skolstaskolan är en kommunal skola med 200 elever i årskurs F-6. Det finns 

även fritidshem med tre avdelningar.  

Den nuvarande förskolan i Skolsta finns i en byggnad i anslutning till skolan. 

Idag går 54 barn i en ålder av 1-5 år på förskolan. 

På båda sidor av fastigheten där den nya förskolan är tänkt att byggas finns 

teknikbyggnader för VA. Till dessa byggnader behöver servicefordon kunna ta 

sig.  

Enköpings åkeri är ett familjeägt transportföretag med säte i Skolsta. En av de 

vägar som leder till åkeriet är Grillbyvägen vilket är den väg som Åbyvägen 

ansluter till i närheten av skolan.    

2.2 Befintligt trafiksystem i Skolsta 

Åbyvägen som leder från förskolan ansluter i väster till Grillbyvägen vilket är en 

statlig väg. Enligt Nationell vägdatabas (NVDB) uppmättes en årsdygnstrafik 

(ÅDT) 2019 på drygt 800 fordon varav tung trafik nära 200 fordon. 

Vid kommunens egen mätning i augusti - september 2020 uppmättes på 

Grillbyvägen en ÅDT på 1040 där 4% var tung trafik. Vid mätningen körde 85 

procent av fordonen i en hastighet av 33 km/h eller lägre.  

Grillbyvägen ansluter till väg 55 som enligt NVDB är klassad som en regionalt 

viktig väg. ÅDT på väg 55 uppmättes 2019 till över 12000 fordon varav tung 

trafik runt 1700 fordon. 

Vid korsningen i Skolsta är hastigheten på väg 55 enligt NVDB sänkt till 70 

km/h. Både väster och öster om Skolsta är hastigheten 80 km/h. 

Korsningen är enligt NVDB klassad med god trafiksäkerhetsstandard för 

motortrafik men med dålig standard för fotgängare och cyklister.  

Gång- och cykelvägar saknas i stort sett i hela Skolsta förutom en kort del 

närmast väg 55 samt över en grönyta vid fotbollsplaner.  

Regional busstrafik stannar ute på väg 55 där hållplatser utformade som 

vägrenshållplats/fickhållplats finns på vardera sida om vägen. Ingen ordnad 

passage finns idag över vägen. 

Hållplatserna trafikeras av linje 803, 804 och 223. Linjerna trafikeras vardagar 

med halvtimmestrafik, kvartstrafik respektive entimmestrafik. Detta ger en god 

möjlighet att använda kommunala transportmedel till och från Skolsta. 

 

2.3 Befintligt trafiksystem vid skolan och förskolan 

Förskolan ska placeras efter Åbyvägen som från korsningen med Grillbyvägen 

är en kommunal väg vilken vid platsen för den planerade förskolan övergår i en 

enskild åkerväg (se Figur 2). Den kommunala delen av vägen är en smal 

bostadsgata med utfarter från flera fastigheter. Gång- och cykelbana saknas 

efter vägen, men planeringsarbete för säkrare gång- och cykelmöjligheter fram 

till Skolstaskolan pågår vid kommunens gatuavdelning. 

Åbyvägen leder till en parkeringsplats som används av skolans personal samt 

en vändplan för skolbuss. Efter skolan fortsätter Åbyvägen förbi ett par 
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teknikbyggnader och vidare som åkerväg ända fram till väg 55. Vägen används 

av den lantbrukare som brukar åkrarna. 

Skolstaskolan går att nå även via Björkebovägen. Här finns ett antal 

parkeringsplatser och möjlighet till att lämna och hämta elever. Även 

Björkebovägen är en smal bostadsgata med utfarter från flera fastigheter. 

Kommunen är väghållare. 

Skolskjutstrafik med buss går via Åbyvägen där det i anslutning till skolan finns 

en vändplan. Eleverna som kliver på bussen har möjlighet att vänta innanför ett 

räcke på samma sida som skolan. Elever i årskurs F-6 med längre än tre 

kilometers skolväg har rätt till skolskjuts. Även skolvägens trafiksäkerhet kan 

avgöra möjligheten till skolskjuts. Enligt kommunens skolskjutssamordnare 

trafikeras skolan med fyra bussar strax före 8 på morgonen och fyra bussar vid 

14-tiden. Dessutom går en extra buss på fredagar när Skolstaskolans årskurs 5 

och 6 åker buss till Enköping för lektioner i slöjd och hemkunskap. 

Enligt kommunens gatuavdelning kan det ibland vara flera bussar på rad som 

väntar på att lämna eller hämta elever vid skolan. För att få plats parkerar de då 

i vändplanen.  

 

3 Förutsättningar 

3.1 Styrande kommunala dokument 

Enköping har en gällande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige 

2014-05-13. ”Ökad bebyggelseutveckling längs kollektivtrafikstråk” 

En Trafikstrategi finns framtagen för Enköpings stad fram till 2040. Strategin är 

antagen 2017.  

En Gång- och cykelplan samt en Parkeringsnorm är ute på remiss. 

3.2 Förskolans byggnad och fastighet 

Den planerade förskolebyggnaden är en typförskola som har uppförts på flera 

ställen i Enköpings kommun. Byggnaden har en bestämd storlek och behöver 

placeras i nord-sydlig riktning med hänsyn till ljuset. 

I södra delen på fastigheten finns ett svämområde där ingen byggnad kan 

placeras. 

Dessa förutsättningar tillsammans med fastighetsgränserna gör det svårt att 

placera byggnaderna på så många olika sätt. Detta ger också styrande 

förutsättningar för trafiken till och från förskolan. 

3.3 Trafik till förskola och skola 

Det ska vara lätt att på ett trafiksäkert sätt lämna och hämta barn både på 

skolan och förskolan och trafiken till förskolan får inte äventyra en säker skolväg 

för eleverna. 

Det behöver finnas naturliga stråk att ta sig till förskolan med cykel och till fots. 

Kommunens gatuavdelning arbetar med att ta fram lösningar för det behov som 

finns att på ett bra sätt ge plats för oskyddade trafikanter längs Åbyvägen. 
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Planerade gång- och cykelmöjligheter vid skola och förskola behöver gå att 

knyta ihop med gatuavdelningens lösningar för Åbyvägen.  

Det behöver finnas en säker passage mellan förskolan och skolan för smidig 

kontakt vid utbyte och samnyttjande av lokaler och gårdar. 

De bussar som lämnar och hämtar elever vid skolan behöver ha 

vändmöjligheter utan backrörelser. En körspårsanalys visar att det idag finns 

gott om plats vid vändplanen nära skolan. Buss som används som 

dimensionerande fordon vid analysen är Normalbuss. 

 

Figur 3 Vid körspårsanalys dimensionerande fordon buss 

 

Till den nya förskolan tillkommer trafik av tyngre fordon för leveranser av mat 

och andra varor samt avfallshantering. Enligt preliminära siffror från skolans 

verksamhet rör det sig om två matleveranser samt tre till fyra övriga 

varuleveranser eller hämtningar av avfall per vecka. 

För att uppnå en god arbetsmiljö bör inte avfallshanteringskärlen placeras så att 

dragvägen blir mer än 10 meter. Det innebär att avfallshanteringsfordon bör 

kunna stanna inom 10 meter från den plats där avfallshanteringen är 

lokaliserad. Dessutom behöver marken vara hårdgjord för att underlätta 

transporten av avfallshanteringskärlen. 

Även utryckningsfordon behöver kunna nå byggnaden. 

Som dimensionerande fordon för tung trafik till och från förskolan har använts 

12 meters lastbil 

 

Figur 4 Vid körspårsanalys dimensionerande fordon lastbil 
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De befintliga teknikbyggnader som finns på båda sidor om förskolan, bland 

annat en tryckstegringsstation öster om planerad förskolebyggnad behöver vara 

tillgängliga utan att utgöra en trafiksäkerhetsrisk för andra trafikanter i området. 

Teknikbyggnaderna kommer troligtvis inte att vara så frekvent trafikerade. Ett 

önskemål har framkommit om att få vägen in till den östra VA-byggnaden 

asfalterad. 

3.4 Övriga förutsättningar 

Det pågår diskussioner om att bullerplank kan behöva sättas upp vid förskolan 

för att dämpa ljudet från väg 55. 

Mellan den nuvarande parkeringen vid skolan och den västliga 

teknikbyggnaden finns en hög av schaktmassor. Högen kom troligtvis dit i 

samband med att parkeringsplatsen utökades 2014.  

För närvarande pågår arbete med en vägplan för väg 55 förbi Skolsta. 

Trafikverket planerar för en ombyggnation av väg 55 till mittseparerad väg på 

en sträcka från Enköping, förbi Skolsta och vidare till cirkulationsplatsen vid 

Litslena. Längs med sträckan planeras även för en gång- och cykelväg. 

Viltstängsel kommer att sättas upp vilket stänger åkerinfarten till Åbyvägen från 

väg 55. Hastigheten längs sträckan kommer att höjas till 100 km/h. En planfri 

passage över väg 55 planeras vid Skolsta. 

 

4 Parkeringsbehov 
Parkeringsplatser för cykel och bil behövs både för skolan och för förskolan. En 

hög resurseffektivitet kan uppnås om befintlig infrastruktur används i så stor 

utsträckning som möjligt då ett samutnyttjande kan skapas.  

Vid förskolan behöver en handikapparkering anläggas som längst 25 m från 

huvudingång. 

4.1 Parkering idag 

Det finns idag parkeringsmöjligheter på två sidor av Skolsta skola. Vid 

Björkebovägen finns en mindre parkeringsplats med plats för ca 10 bilar. Vid 

Åbyvägen finns en större parkeringsyta med plats för närmare 40 bilar. 

 

Figur 5 Nuvarande parkeringsmöjligheter vid Skolsta skola 
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På andra sidan Åbyvägen från skolan sett finns en gräsyta som används som 

parkering även om marken inte är tänkt som en parkeringsyta. 

Från skolans håll upplevs det idag som att nuvarande parkeringsmöjligheter i 

det närmaste är fullbelagda. 

Bredvid den större parkeringsytan finns en vändplan för skolbusstrafiken. 

Vändplanen används även flitigt av vårdnadshavare för att lämna och hämta 

skolbarn vilket kan bidra till en osäker trafiksituation. 

4.2 Parkeringsberäkning 

Enköpings kommun har tagit fram en parkeringsnorm som för närvarande är på 

internremiss. Denna parkeringsberäkning har utgått från kommunens 

remissversion och en uppdatering kan därför behöva göras om justeringar görs 

i kommunens parkeringsnorm innan den antas. Enligt parkeringsnormen är 

Skolstad beläget i zon 3 vilket omfattar de tätorter som har tillgång till viss 

service men i mindre grad än Zon 2. I tabellerna nedan presenteras de aktuella 

parkeringstalen.   

 

 

Parkeringstalen beräknas med utgångspunkt från bruttoarea (BTA).  

- Den planerade förskolan har en BTA på 1720 kvm 

- Skolan inklusive nuvarande förskola har en BTA på 3780 kvm 

Detta ger ett parkeringsbehov enligt tabellerna nedan. 
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Förskola 

 

Skola 

 

För cykel finns ett behov av 36 platser vid förskolan och 125 platser vid skolan.  

Sammanlagt ger parkeringsberäkningen ett behov av 35 bilparkeringsplatser för 

skola och förskola. 

Parkeringsutredningen visar därmed att de parkeringsplatser för bil som idag 

finns för skolan kan räcka även för den nya förskolan. Förskolan bör däremot 

planera för 36 cykelplatser.   

  

Planerad förskola cykelparkeringsberäkning

BTA P-tal sysselsatta

P-tal 

hämta/lämna

Antal 

sysselsatta

Antal 

hämta/lämna Totalt

1720 6 15 10,32 25,8 36,12

Planerad förskola bilparkeringsberäkning

BTA P-tal Antal 

1720 9 15,48 15,48

Befintlig skola cykelparkeringsberäkning

BTA P-tal sysselsatta

P-tal 

hämta/lämna

Antal 

sysselsatta

Antal 

hämta/lämna Totalt

3780 3 30 11,34 113,4 124,7

Planerad skola bilparkeringsberäkning

BTA P-tal Antal 

3780 5 18,9 18,9
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5 Förslag till utformning 
Trafiken vid förskolan kan till stor del utnyttja det trafiksystem som idag finns till 

skolan. Nedan beskrivs förslag på utformning för några justeringar som kan 

behövas för att få trafiken vid förskolan att fungera på ett säkert sätt. Förslagen 

påverkar även trafiken vid skolan positivt. 

 

Figur 6 Förslag till utformning. Röd del i skissen gäller det trafikförslag som beskrivs i texten. 

5.1 Hämta och lämna vid förskolan 

5.1.1 Gång och cykel 

Gång- och cykelvägen fram till förskolan behöver knytas ihop med de gång- och 

cykelmöjligheter som kommunen planerar i Skolsta. I det som planeras behöver 

även tas med den sträcka där vändplanen för skolskjuts ska passeras.  

Från skolskjutsens vändplan och vidare mot förskolans entré planeras inte för 

någon enskild gång- och cykelväg. Här förväntas ingen större trafik av 

motorfordon och de oskyddade trafikanterna kan därför använda samma väg 

som övriga fordon. Detsamma gäller även gångmöjligheter mellan skola och 

förskola.  

Vid förskolan anläggs cykelparkeringar vid de aktuella entréerna där det även 

bör finnas möjlighet att lämna cykel och cykelkärra under tak. Cykelparkering 

för förskolans personal planeras på den norra sidan av byggnaden och för 

hämtning och lämning av förskolans barn planeras möjlighet att lämna cykel 

och cykelkärra vid entréerna på den södra sidan.  

Från bilparkeringens hämta- och lämnaplatser föreslås en gång- och cykelväg 

på den södra sidan av pelletsanläggningen till grind i förskolans staket. För att 

anlägga en lämplig gång- och cykelväg, behöver den hög av schaktmassor som 

finns bredvid skolans parkering, tas bort. 
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För att oskyddade trafikanter på ett säkert sätt ska ta sig från bilparkeringen till 

skolan anläggs förslagsvis en gångpassage vid trappan i den nordöstra delen 

av parkeringen.  

5.1.2 Bil 

Enligt den parkeringsberäkning som tagits fram (se 4.2) räcker nuvarande 

parkering både till skolans och förskolans verksamheter. Därför föreslås att 

ingen ytterligare parkeringsyta tillkommer specifikt för förskolan förutom en 

handikapparkering vid huvudingången. Om behov finns är det möjligt att utöka 

skolans parkering med ett par platser i den södra delen av parkeringsytan. 

Runt den stora parkeringsytan planeras gångvägar för att kunna ta sig säkert till 

skolan. Vid trappan upp från parkeringen föreslås en passage över Åbyvägen 

till skolan. Från parkeringsytan planeras även en gångväg till förskolan. Den del 

av parkeringen som finns närmast gångvägen föreslås skyltas och användas 

som korttidsparkering för att lämna och hämta förskolans elever.  

För att tydliggöra möjligheterna till att lämna och hämta elever på skolan 

placeras tre korttidsparkeringar i ytterkanten av bussvändplanen. Genom att ha 

parkeringsfickor längs med trafiken tas även en hel del backrörelser bort i 

vändplanens yta. De tre parkeringsplatsernas planeras så breda att en 

vårdnadshavare på ett säkert sätt ska kunna att släppa av elever på båda sidor 

av fordonet. Från parkeringsplatserna leder sedan en gångväg vidare mot 

gångpassagen intill skolan. 

Den gräsyta som används som ”fulparkering” vid Åbyvägen behöver rättas till 

för att inte kunna användas av fordon. Att ta bort den parkeringsmöjligheten tar 

också bort onödiga backrörelser direkt ut på Åbyvägen. 

 

5.2 Busstrafik vid skolan 

Den vändplan som finns för skolbuss vid Skolstaskolan är idag 

överdimensionerad och kan enligt körspårsanalyser tas ner i storlek. De 

korttidsparkeringar som planeras i kanten av vändplanen hindrar därför inte 

bussens vändmöjligheter utan styr upp trafiken. 

Vid den östra delen av vändplanen kan skolskjutsfordon behöva köa för att 

hämta eller lämna elever vid skolans busshållplats. Plats för detta finns även 

om vändplanen tas ned något i storlek. 

I den södra delen av vändplanen finns en yta som enligt körspårsanalys inte 

behövs för bussens vändmöjligheter. För att förhindra att ytan används som en 

oreglerad plats för hämtning och lämning föreslås att en grönyta anläggs. Ett 

alternativ kan vara att måla upp ytan som en reglerad korttidsparkering till ett 

par hämta- och lämnaplatser för förskolan. Detta kan införas vid ett senare 

tillfälle om behov finns. 
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Figur 7 Vändplan för skolbuss. Körspår med fordon ”Normalbuss” 

 

5.3 Åtkomst till förskolan för leveranser, 
avfallshantering och utryckningsfordon 

För att komma fram med fordon till förskolan behöver den tidigare åkervägen 

behållas och rustas upp. Förslagsvis hålls vägen även fortsättningsvis smal 

med en vägbredd av 3,5 m. På platsen råder god sikt och då det är få fordon 

längs vägen bedöms trafikeringen går att lösa de knappa 100 meterna utan 

mötesficka. Samspelet mellan eventuellt mötande fordon kan underlättas via 

skylt B6 och B7 Väjningsplikt mot mötande trafik samt Mötande trafik har 

väjningsplikt. 

Enligt förslag når anslutningsvägen på den östra sidan av förskolan en 

vändplan vid vilken fordon med leveranser och fordon för avfallshantering kan 

använda. Det är ont om utrymme på platsen och vändplanen ligger till viss del 

över väg till VA-anläggningen och till viss del över åkervägen. Vändplanen är 

dimensionerad efter att en 12 meters lastbil ska kunna vända utan backrörelser.  

För att visa att vägen till förskolan inte är öppen för allmän trafik, görs 

förslagsvis beläggningen med ett annat material eller färg än asfaltytan i 

vändplanen. Vägen behöver också få skyltning som visar att vägen endast är 

öppen för fordon med tillstånd.  

 

5.4 Annan trafik 

Tillgång till befintlig VA-byggnad öster om förskolan finns genom att nyttja 

leveransvägen till förskolan. Förskolans vändplan använder delvis ytan för VA-

byggnadens serviceväg. Detta är dock inget som hindrar framkomligheten för 

servicefordon till teknikbyggnaden.  

Den pelletsanläggning som finns väster om förskolan går att nå på samma sätt 

som tidigare. 

Det är i nuläget möjligt att nå marken som brukas via den infart som finns till 

åkervägen från väg 55. I och med ombyggnationen av väg 55 kommer dock det 
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alternativet att försvinna vilket betyder att det fortsättningsvis behöver finnas 

möjlighet att nå marken via Åbyvägen förbi skolan och förskolan. Då 

utformningen inte ger någon minskad vägbredd än i dagsläget bör det inte 

finnas några hinder för att fordon till och från åkern ska kunna ta sig fram förbi 

förskolan. Om bullerplank ska anläggas vid förskolan behöver det dock göras 

på ett sätt så att vägens bredd inte minskas. 

 

5.5 Några effekter av utformningsförslaget 

Trafiken vid förskolan kan till stor del utnyttja det trafiksystem som idag finns till 

skolan. Förskolan med 120 barn kräver därmed väldigt lite ny infrastruktur, då 

mycket kan samutnyttjas. Det gäller till exempel parkering samt vändplan för 

buss. 

En av de utmaningar som kommer att finnas är att få vårdnadshavare att inte 

åka så nära förskolan som det går för att lämna och hämta sina barn. De 

behöver därför vara enkelt och naturligt att använda trafikutformningen som det 

är tänkt. Att göra infarten till förskolan och den vändplan som är för leveranser 

mindre attraktiv och mer som en plats på ”baksidan” bedöms ge effekt. 

I nuläget finns en möjlighet att följa Åbyvägen ända ut till väg 55, vilket behöver 

förhindras vid en framtida förskola. I och med ombyggnationen av väg 55 

kommer dock den möjligheten att försvinna då anslutningen mellan åkervägen 

och väg 55 bryts. 

I trafikeringen till och från Skolsta finns det möjligheter att bidra till den 

trafikstrategi som tagits fram för Enköpings kommun. (Minska biltrafikens 

klimatpåverkan, satsa på gång-, cykel- och kollektivtrafik) Detta genom de goda 

möjligheter som finns att ta sig med buss till Skolsta från Enköping centralt och 

från Skolsta vidare mot Bålsta och Uppsala. De pågående planerna på gång- 

och cykelväg mellan Enköping och Skolsta ger även bättre förutsättningar för att 

pendla med cykel däremellan. 

Möjligheten att samordna parkeringsplatser och hämta-lämnaytor för skola och 

förskola ger samordningsvinster till exempel vad gäller storleken på de ytor som 

behöver hårdgöras. Den något justerade utformningen kring parkering och 

vändplan för buss kommer att ge en bättre uppstyrd trafikmiljö även för skolan. 

Ytterligare samordningsvinster kan fås om parkeringen kan utnyttjas kvällstid 

vid till exempel idrottsaktiviteter i skolans lokaler. 
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