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TEKNIK- OCH FASTIGHETSFÖRVALTNINGEN 

Karlstad 2021-07-15 
 

 

Information till vårdnadshavare om ändrad 

trafikföring i samband med bygget av nya 

Skattkärrsskolan 

Skattkärrskolan kommer att få nya lokaler och förberedande 

markarbeten har startat under sommaren. I augusti påbörjas 

byggetablering. För att skapa en trygg trafiksituation under byggtiden 

vill vi anvisa er som skjutsar era barn med bil till alternativa ställen att 

lämna eller hämta era barn.  

Det är barnets vårdnadshavare som ansvarar för lämning och hämtning 

i pedagogisk omsorg.  

 

Följande gäller från måndag v. 32: 

  

Rundkörningen bakom matsalen endast för fordon med tillstånd 

Bygget kommer att använda bussgatan bakom matsalen som sin infartsväg. 

Därför ska ej personbilar köra i denna slinga. Skolbussarna hämtar som 

vanligt på slingan på eftermiddagen. De fem parkeringarna på södra sidan 

vägen är endast personalparkering. Stora personalparkeringen får ej 

användas för hämtning/lämning av barn. 
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Alternativ 1 Olof Wästlunds väg 

Gatan kommer att få parkeringsförbud på östra 

sidan så att trafiken inte ska behöva kryssa mellan 

parkerade bilar. Kör hela vägen till vändplanen på 

Dalvägen och släpp sedan av ditt barn någonstans 

på väg tillbaka kring korsningen Dalvägen-Olof 

Wästlunds väg. Behöver du följa ditt barn kan du 

parkera i vändplanen eller någonstans längs vägen 

ut. Tänk på att inte blockera villaägarnas utfarter.  

  

 

 

 

 

 

 

Alternativ 2 Stationsvägen 

Ett annat alternativ är att svänga in på Alphyddevägen vid 

församlingshemmet och sedan köra runt till Stationsvägen och parkera för att 

följa/hämta/lämna barnen. Övergångsstället vid busshållplatsen är tydligt och 

säkert. Grön sträcka är lämpliga stopplägen. Tänk på stoppförbud i 

korsningen med Skolbacken.  
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Coop parkering 

Förutom ovanstående alternativ är Coops parkering en trafiksäker 

lämningsplats där era barn kan gå gångvägen längs Skattkärrsvägen till 

skolan. Vid hämtning på tidig eftermiddag får vi använda parkeringen så 

länge det inte hindrar Coops kunder. Vi har en dialog med butiken om detta. 

  

Skolbussar 

Skolbussarna kommer att köra som vanligt. På morgonen släpper de av vid 

busshållplatsen på Skattkärrsvägen och skolvärdar möter upp barnen och 

följer dem in på skolgården. 

På eftermiddagen kör bussarna in i rundkörningsslingan bakom matsalen. 

Staket och grind avgränsar mot skolgården så att yngre barn inte springer ut i 

skolbussområdet utan uppsikt. Byggtrafik kommer i möjligaste mån att 

undvikas under de timmar skolbussarna anländer. 

 

Cykel 

Vi vill förstås uppmuntra alla som har möjlighet att cykla. Vi avråder från 

tillfart via Spelmansgatan och cykelvägen söder om skolan. Använd 

cykelvägen norr om skolan och Skattkärrsvägen och parkera vid 

gymnastiksalen eller i norra änden på skolgården. 
 

Tidsplan  

Byggnadsarbetena startar vecka 32 och kommer att pågå i etapper ända fram 

till höstterminen 2023. 

 

Mer info på webben 

Läs mer om skolprojektet på karlstad.se/nyaskattkarrsskolan  
 

Frågor?  

Har du frågor är du välkommen att 

kontakta mig på telefon 054-540 67 72 

eller via e-post 

jonas.haglund@karlstad.se 

  

Vänliga hälsningar,  

  

Jonas Haglund  

Projektledare Karlstads kommun  
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