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Vi vill informera dig som bor och verkar i området om en trafikutredning 
som planeras för att förbättra trafikflödet i anslutning till Svalnässkolan. 

Tekniska kontoret har under december-januari haft kontakt med närboende som 

haft frågor och uttryckt oro för trafiksituationen i samband med att ett ökat antal 

elever lämnas och hämtas på Svalnässkolan. 

Tekniska kontoret planerar nu att genomföra en trafikutredning för att se över 

trafiksituationen och ta fram lämpliga åtgärder för att skapa en bra helhetslösning 

för både närboende och skola/förskola. Eftersom ärendet rör flera av kommunens 

verksamheter som fastighet, gata m m har en arbetsgrupp formats inom 

kommunen.  

Utredningen utförs av WSP på uppdrag av Tekniska kontoret och pågår under 

kommande månader med start i februari. Utredningen avser att fokusera på 

infrastruktur och trafikmiljö, säkerhet för trafikanter samt erfarenheter från 

området. I trafikutredningen ser vi också över alternativa avlämningsplatser och 

hur trafikflödet kan förändras över tid. 

För att fånga in erfarenheter och synpunkter kommer vi att bjuda in representanter 

från bostadsområdet, förskola, skola och föräldraråd till dialogmöte inom ramen 

för utredningen. Syftet är att skapa en så samlad bild som möjligt. Vi återkommer 

med informationen när och hur detta utförs! 

Redan nu har vi påbörjat en hastighetsmätning på Emblavägen och Skirnevägen. 

Mätningsperiod är ca 14 dagar. Mätningen görs för att se om det krävs åtgärder 

för att dämpa hastigheten i området. 

Eftersom trafiksituationen är ansträngd och parkeringsbestämmelser inte efterlevs 

i området vill vi informera er om att parkeringsvakter kan komma att göra ronder 

under kommande månader. 
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En bra kontakt har etablerats mellan en grupp grannar i närområdet och 

kommunen. Arbetsgruppen för trafikutredningen kommer att fortsätta dialogen 

med gruppen i fråga.  

Har du frågor, förslag eller synpunkter du vill lyfta – hör gärna av dig! Antingen 

via grannsamverkansgruppen eller direkt till oss i kommunens arbetsgrupp via 

anders.forsberg@danderyd.se. 

För att du som bor i området ska få löpande information kommer vi också att 

skicka ut ett månatligt informationsbrev per e-post. Vill få dessa utskick? Mejla 

till tekniska.kontoret@danderyd.se. (Skriv Svalnäs i ämnesraden) 

Informationsbreven läggs även upp på danderyd.se/trafikutredningsvalnas. 

Informationsbrevet kommer främst att fokusera trafikutredningen men vi förstår 

att det även kan finnas andra frågor som rör skolfastigheten. 

Fastighetsförvaltningen informerar om att det finns behov av fler P-platser för 

personal bland annat för att minska antalet bilar som parkerar på gatan. 5-6 

grusade P-platser anläggs därför på skolfastighetens norra del, mellan Alestigen 

och Alevägen.  

Genom att använda grus är det möjligt att vid behov återställa ytan på ett bra sätt. 

Arbetet kommer igång vecka 4 och innefattar maskin som skrapar ytan och 

avlastning av grus. 

I samband med dialog om trafiksituationen har också frågor om uthyrningen av 

Svalnässkolan inkommit. Här sammanfattar Bildningsförvaltningen svar och 

bakgrund. 

Antal elever i lokalerna 

När det gäller aktuellt antal elever hänvisar vi till Elevverket respektive 

Äventyrets verksamheter. Elevverket har tidigare kommunicerat en verksamhet 

som omfattar F-6 med 20-25 elever/klass. Utifrån lokalernas tekniska kapacitet 

såsom ventilation, brandskydd m m är detta möjligt. 

Bakgrund till uthyrning 

Bildningsförvaltningen har under tid noterat ett krympande elevunderlag i 

Djursholm.  
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Som en del i att effektivisera lokalanvändningen, och hantera de ekonomiska 

förutsättningarna, beslutade kommunfullmäktige att den kommunala 

verksamheten vid Svalnässkolan skulle avvecklas. De elever som önskade skulle 

få gå kvar via en verksamhetsöverlåtelse. 

Elevverket, som redan var verksamma i kommundelen, hade länge sökt efter en 

lokal som var mer ändamålsenlig för sin skolverksamhet. Så när kommunen gick 

ut med ett anbudsförfarande för verksamhetsöverlåtelse av Svalnässkolan lämnade 

Elevverket ett anbud som sedermera antogs av utbildningsnämnden för en 

verksamhetsstart i januari 2021. 

 

Hälsningar, 

Anders Forsberg för 

Kommunens arbetsgrupp, Trafikutredning Svalnäs 

 


