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Trafiksituationen Toftvägen 
Hösten 2021

Allmänt
Toftvägen är under vardagar en genomfartsled för stressade föräldrar, som med bil hämtar och 
lämnar barn vid Bo skola. Under senaste åren tycker vi boende att trafikintensiteten ökat; detta 
kanske delvis kan förklaras av den chikan som anlades på Grönstavägen häromåret. Det har, relativt
sett, blivit enklare att köra ut från området via Toftvägen, istället för att behöva stångas med 
mötande trafik i chikanen. Folk parkerar sina bilar så nära skolan som möjligt, blir där fullt, ställer 
man sig gärna vid husen och blockerar eller försvårar utfart för oss boende.

Men Toftvägen ses inte som en genomfartsled av alla. Många, främst barn, ser den som en cykel- 
och gågata, där inga faror egentligen finns.  Ungar kommer på vingliga cyklar eller traskande i 
grupp mitt i gatan, på väg till och från skolan. De möter en trafik som inte borde finnas där och som
ibland orsakar otäcka tillbud. 

 

 
Omkörningssituationen ovan är inte ovanlig – en del föräldrar är mer stressade än andra.
Det finns ytterligare ett antal bilder av barn och vuxna som går i bredd på gatan, eller på barn på 
cykel, som ibland cyklar på barns vis utan att hålla i några styren. Hittills har ingen riktig olycka 
skett, så vitt vi vet (om så vore, hade väl berörda myndigheter redan reglerat trafiksituationen på 
bästa sätt), men ibland känns det som detta bara är en tidsfråga. Det här berör naturligtvis 
säkerheten för barn som bor på Toftvägen, men också för utifrån kommande barn från Bo skolas 
upptagningsområde.
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Dessutom finns det faror vid parkeringen av fordon i anslutning till skolan:
 Barnen springer mellan bilarna och det finns ingen sikt. Olycksrisken här måste anses vara 

hög.
 Bilar kan inte mötas då ena körfältet är fullt av parkerade bilar.
 Blockering av gatan borde försvåra blåljusinsatser från Toftvägen då gatan är i det närmaste 

igenkorkad. 
 Framkomligheten för oss som bor på gatan eller andra som kör uppåt gatan minimeras då 

gatan blir ”enkelriktad”. De som ”kör ut” tar upp det enda körfält som finns kvar när 
nedåtgående körbana blockeras av parkerade bilar. 

Vi vet att Lidingö stad planerar hastighetskontroll på Toftvägen under hösten 2021 och tycker 
naturligtvis detta är tacknämligt. Men frågan är i vad mån en sådan mätning ger grund för åtgärd – 
dels påverkar själva mätningen det som mäts, dels är kanske inte hastigheten är det egentliga 
problemet. Idealt borde man försöka få ner stressen både hos föräldrar som hämtar/lämnar och hos 
barn som kommer gåendes/cyklandes, men när inte det låter sig göras, är det bästa väl att separera 
trafiken, så inga föräldrar kör på Toftvägen.

Trafikmätning1

Under september/oktober mättes antalet bilpassager med hjälp av ett litet datorsystem, som kunde 
registrera tiden för passerande bilar. Vi har då fått fram värden, dels för helgdagar, som visar en 
sorts ”bastrafik” på gatan, dels för vardagar, där den privata skolskjutsverksamheten är igång.

Man ser att trafiken ökar markant morgon och eftermiddag, de siffror som sticker ut är 
rödmarkerade i tabellen. Trafiken tredubblas, med ansamling runt klockan 8 och 14-17.

Trafik Toftvägen, antal bilar/timme

Timme Helg (9 dagar) Vardag (19 dagar)

7 0,2 5,0

8 1,0 27,2

9 2,0 2,9

10 2,8 4,2

11 4,0 4,6

12 1,6 3,4

13 4,1 7,8

14 3,8 6,7

15 2,8 13,8

16 4,2 19,0

17 3,7 7,6

18 1,2 4,9

19 0,2 0,9

Totalt 31,6 108

1 Om beräkningsunderlaget till tabellen önskas, kan detta lätt ordnas
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Alternativ 
Det finns idag möjlighet att lämna/hämta barn vid parkeringen vid skolan, på andra sidan 
Grönstavägen. Den lösningen känns tydligen inte OK för en del föräldrar, Grönstavägen måste 
korsas och man vill då kanske inte bara släppa iväg barnet. Det blir bökigt och stressigt.

En annan lösning vore att ”stjäla” en bit av trottoaren vid skolan och få en längre parkeringsficka 
efter Grönstavägen (jfr Stockholmsvägen vid Klockargården). Ingen gata behöver korsas, ungarna 
kan springa direkt in på skolgården. Och de som cyklar eller går på Toftvägen är trygga, speciellt 
om åtgärden kompletteras med stoppförbud på Toftvägens norra skänkel, eventuellt också med 
förbud mot genomfart.

För oroade boende på Toftvägen

Torkel Danielsson, Toftvägen 8, 181 43 Lidingö; 0706865272
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