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1 BAKGRUND
Området Norra Hallerna i Stenungssunds kommun är i en expansiv fas där det planeras för
ca 400 nya bostäder. Söder om det planerade bostadsområdet pågår arbetet med en
detaljplan för en ny förskola, se Figur 1. Förskolan placering föreslås till norra delen av
Kobergsvägen på del av fastigheterna Kyrkenorum 5:1 samt Norums-torp 1:27. Förskolan
planeras inrymma ca 160 elever fördelat på 8 avdelningar. Antal anställda beräknas bli ca
40st.

Denna utredning syftar till att studera trafiksituationen i och i anslutning till förskolans
planområde för att utgöra underlag till detaljplanen. I utredningen ingår att undersöka
trafikflöden och rörelser från förskolan och det planerade bostadsområdet samt det
omkringliggande vägnätets kapacitet. Utöver detta studeras även trafikutformning med
avseende på utrymmesbehov och parkering. Dessa utgår från två framtagna skissförslag
över detaljplaneområdet.

Då förskolan, och i förlängningen även det nya bostadsområdet i Norra Hallerna, planeras
nyttja Kobergsvägen som huvudinfart kommer även förlängningen av denna samt
korsningspunkten med Hallernavägen studeras.

Figur 1, Planområdets placering i Stenungsund (blå ring).
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1.1 BEFINTLIGT GATUNÄT

Norra Hallerna är beläget ca 3 km söder om centrala Stenungsund och består till stor del av
bostadsområden. Området omsluts av Hallernaleden i söder och Ucklumsvägen i norr, se
figur 2 nedan. Genom området sträcker sig Hallernavägen i öst-västlig riktning. Vägen, som
är en fyra meter bred grusväg, har anor från 1700-talet och betraktas som bevarandevärd
ur ett kulturhistoriskt perspektiv. Den används också i hög grad för olika former av
rekreation. Från Hallernaleden sträcker sig Kobergsvägen som är tänkt att kopplas mot den
planerade förskolan samt det nya bostadsområdet i Norra Hallerna.

Figur 2, Hallernavägen

1.1.1 KOBERGSVÄGEN

Kobergsvägen är ca 250 meter lång och sträcker sig från Hallernaleden norrut fram till
korsningen med Timmermansvägen, strax söder om Hallernavägen, se figur 2. Vägen är ca
7 meter bred med en 3 meter bred kombinerad gång- och cykelväg utmed den östra sidan,
se Figur 3. På den östra sidan förekommer kanstensparkering i stor utsträckning. Ett
tjugotal hus är i dagsläget anslutna till vägen.

I den tidigare framtagna programhandlingen, Program för norra Hallerna, föreslås
Kobergsvägen utgöra den huvudsakliga infarten till det planerade bostadsområdet i Norra
Hallerna. Kobergsvägen förlängs i ett första skede till Hallernavägen för att försörja den
planerade förskolan och förlängs därefter ytterligare till den framtida bebyggelsen.
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Figur 3 - Kobergsvägen sedd från norr.

1.1.2 HALLERNAVÄGEN

Hallernavägen är ca 2 km lång och sträcker sig mellan Hallernaleden i väster till Norums
kyrka i öster. Vägen har karaktären av en lantlig grusväg och går längs ett glesbebyggt
område, se figur 4. Vägen är något backig och krokig, vilket vid flera platser på sträckan
leder till mindre god sikt. Hallernavägen används främst av de få fastigheter som ligger
längs med vägen och under platsbesök förekom få trafikrörelser. Den används också som
rekreationsstråk för gående och cyklister. Längs med sträckan har ett antal farthinder i
form av mindre gupp, placerats ut. Vid besök på plats noterades dock att flertalet av dessa
hade tagits ur bruk.

I den tidigare framtagna programhandlingen rekommenderas Hallernavägen bevaras vad
gäller utformning och användning. I handlingen föreslås den framförallt användas som
gång- och cykelväg samt för de fastigheterna som är belägna utmed vägen.

Figur 4 - Hallernavägen.
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2 TRAFIKALSTRING
För att uppskatta de tillkommande trafikmängderna som genereras från den nya förskolan
och det nya bostadsområdet har trafikalstringsberäkningar gjorts. Beräkningarna har gjorts
med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg och presenteras som antalet
trafikrörelser/dygn. Exempelvis utgör en hämtning och en lämning två trafikrörelser
vardera. Trafikalstringsverktyget gör en uppskattning av antalet genererade resor utifrån
dagens kunskapsläge om trafikalstring. I och med detta finns flera osäkerhetsfaktorer som
påverkar resultatet. Resultatet ger därför en fingervisning om hur mycket trafik som
kommer alstras och ska inte tolkas exakt.

I trafikalstringsverktyget har Stenungsunds kommun angetts som kommun och det
undersökta området har angetts ligga i huvudortens ytterområden. Svar på
alstringsverktygets frågor angående kollektivtrafik-, gång- och cykelanvändning samt hur
kommunen arbetar med frågor i anslutning till detta har gjorts i enlighet med kommunens
egen skattning. Nyttotrafik, vilket exempelvis inkluderar leveranser, är inte medräknade i
resultatet utan tillkommer utöver de presenterade trafikrörelserna.

2.1 TRAFIKALSTRING FÖRSKOLA

Förskolan planeras bestå av 8 avdelningar om ca 20 barn, vilket ger ett totalt elevantal på
ca 160 barn. Enligt trafikverkets trafikalstringsverktyg så genererar förskolan ca 1000
trafikrörelser/ dygn, varav ca 450 med bil. I programmet antas färdmedelsfördelningen för
en förskola vara 25 % arbetsresor och resterande 75 % för hämtning och lämning av barn. I
tabell 1 nedan presenteras resultatet i sin helhet.

Tabell 1 - Färdmedelsfördelning för tillkommande förskoletrafik, exkl. nyttotrafik.
Färdmedel Resor (trafikrörelser/dygn) Färdmedelsfördelning (%)
Bil 442 44
Kollektivtrafik 132 13
Cykel 129 13
Gång 285 29
Övrigt 10 1
Summa 998 100

I resultatet ovan ingår inte den nyttotrafik som genereras av verksamheten. Antalet
nyttotrafikresor beror bland annat på om skolan har tillagningskök eller inte, då detta
påverkar antalet leveranser. Ett schablonvärde på 5 % kan användas för att uppskatta
antalet nyttotrafikrörelser. Detta ger i så fall att antalet trafikrörelser per dygn ökas till 464
rörelser/dygn.

2.2 TRAFIKALSTRING FÖR PLANERADE BOSTÄDER I NORRA HALLERNA

Antalet planerade bostäder norr om Hallernavägen uppgår till ca 400 st. Fördelningen
mellan dessa är satt till att vara 150 lägenheter, 200 radhus/parhus och 50 villor. Totalt
sett genererar detta ca 900 boende.

Enligt trafikalstringsverktyget genereras ca 2600 trafikrörelser/dygn, varav knappt 1100
med bil. I verktyget antas resefördelningen för bostäder vara 35 % arbetsresor, 23 %
inköps/serviceresor och 42 % fritidsresor. Resultatet i sin helhet presenteras i tabell 2
nedan.
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Tabell 2 -Färdmedelsfördelning för tillkommande trafik, exkl. nyttotrafik, från planerat bostadsområde.
Färdmedel Resor (trafikrörelser/dygn) Färdmedelsfördelning (%)
Bil 1065 42
Kollektivtrafik 399 16
Cykel 312 12
Gång 672 26
Övrigt 109 4
Summa 2556 100

I resultatet ovan ingår inte den nyttotrafik som genereras av det planerade bostadsområdet.
I nyttotrafiken ingår dels service, varu- och godsleveranser, men även besökstrafik. Ett
schablonvärde på 15 % på biltrafiken kan tillämpas för att uppskatta den tillkommande
nyttotrafiken. Detta ger i så fall att antalet trafikrörelser per dygn med bil ökas till 1225
rörelser/dygn.

2.3 SLUTSATS

Enligt beräkningarna ovan kommer förskolan och det nya bostadsområdet sammanlagt att
generera ca 3500 trafikrörelser/dygn, varav biltrafik ca 1500 fordonsrörelser/dygn.
Inkluderas även nyttotrafiken så ökar motortrafikflödet till ca 1700 fordonsrörelser/dygn.

Andelen nyttotrafik är som tidigare nämnt beräknat genom ett schablonvärde. Hur stort det
faktiska flödet blir beror på områdets förutsättningar. För förskolan beror antalet
leveranser till stor del på om den har tillagningskök eller inte. Nyttotrafiken kommer
troligtvis inte påverka flödet under maxtimman eftersom denna typ av trafik sannolikt är
utspridd över hela dagen.

Den tillkommande trafiken är tänkt att använda sig av Kobergsvägen. Denna väg bedöms
kunna klara av flödesökningen då den är anpassad för större flöden än vad som trafikerar
vägen idag. Den bedöms också ha tillräcklig bredd för att större fordon ska kunna trafikera
vägen utan problem.
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3 UTFORMNING OCH KAPACITET
Utformning och utrymmeskrav har analyserats med hjälp av körspår för två förslag. Dessa
har utgått ifrån de två skissförslag som tagits fram som exempel på detaljplaneområdets
utformning. I utformningsförslagen i figur 5 & 6 nedan har även den framtida korsningen
mellan Kobergsvägen och Hallernavägen illustrerats schematiskt. Utformningsskisserna är
schematiska och ska inte tolkas som den slutgiltiga lösningen.

Figur 5 - Alternativ 1. Översikt.

Figur 6 - Alternativ 2. Översikt.

Gemensamt för de två förslagen är att Kobergsvägen förlängs och bildar korsning med
Hallernavägen. Den befintliga kombinerade gång- och cykelbanan på östra sidan om
Kobergsvägen förlängs längs med Kobergsvägen. För att möjliggöra att fotgängare och
cyklister säkert kan ta sig till från Kobergsvägen till förskolans entré fortsätter GC-vägen
österut på Hallernavägen fram till förskoleområdets entré. Gång- och cykelvägen är även
tänkt att fortsätta norrut längs med Kobergsvägen då det planerade området i Norra
Hallerna är klart.
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Den förlängda gång- och cykelvägen omsluter förskolans personalparkering. Parkeringen
har efter kommunens önskemål 40 platser. För att få plats med parkeringsplatserna och
samtidigt optimera ytan, görs den norra och södra sidan ”enkelriktade”, dvs. två fordon kan
inte mötas på dessa kortare sträckor. I och med att parkeringen är till för de som arbetar
kan den kategoriseras som en långtidsparkering. Detta innebär att den kan göras mer
kompakt än en besöks/korttidsparkering samt att kraven på mått och orienterbarhet är
lägre. Infarten till parkeringen ansluter mot Kobergsvägen för att minska användningen av
Hallernavägen. Mellan gång- och cykelvägen och parkeringen finns en grönremsa för att
dämpa buller.

3.1 KÖRSPÅRSANALYSER

Utrymmesbehov har analyserats med hjälp av körspår för de båda alternativen. Förslag på
placering av cykelparkeringar visas schematiskt på bilderna.

Körspår för en personbil på personalparkeringen visas i figur 7 nedan. I figuren visas även
körspår för en 12 meter lång lastbil (typfordon Lbn) som kör norrut från Kobergsvägen och
sedan österut på Hallernavägen.

Figur 7 - Körspår för personbil inne på personalparkeringen samt körspår för en svängande lastbil (Lbn)
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3.1.1 ALTERNATIV 1

I alternativ 1 kommer leveransfordon in strax öster om skolbyggnaden. De leds därefter
förbi parkeringar och kommer sedan ut igen på Hallernavägen via en vändplats, se figur 8
nedan. Vändplatsen har radien 12 meter för att en 12 meter lastbil ska kunna ta sig in och
vända. Vändplatsen utformas så att det endast är möjligt att köra tillbaka västerut för att
minska andelen större fordon på Hallernavägen. Figur 8 visar hur en 12 meter lång lastbil
(typfordon Lbn) tar sig runt genom att använda vändplatsen.

Figur 8 - Körväg för 12 metersbuss (typfordon Lbn), i alternativ 1

Körspår har även gjorts för renhållningsfordon (typfordon Los). Denna typ av fordon är
kortare än 12 meter och har möjlighet att vända längre in på fastigheten för att sedan köra
vidare åt antingen öster eller väster, se figur 9.

Figur 9, Körspår för Los
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Åtta besöksparkeringsplatser för hämtning och lämning av barn placeras väster om
skolbyggnaden, se figur 10. Parkeringsplatser för rörelsehindrade placeras inom 25 meter
från entréerna (streckade cirklar). Cykelparkering placeras förslagsvis väster om
besöksparkeringen.

Figur 10 - Besöksparkeringsplatser och parkeringsplatser för rörelsehindrade. De streckade cirklarna visar
området inom 25 meter från sidoentréer.
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3.1.2 ALTERNATIV 2

I alternativ två är skolbyggnaden placerad längre österut. Detta medför att tillgänglig yta
för fordonstrafik är mindre än i föregående alternativ. Större fordon kan inte ta sig in längre
än till vändplatsen. Urlastning av leveransfordon samt hämtning av sopor sker därför i
vändplatsen.

Vändplatsen är utformas så att större fordon endast kan komma in från väster och därefter
köra ut mot väster för att minska antalet större fordon på Hallernavägen.
Renhållningsfordon kan nå förrådsbyggnaden, i vilken där soporna antas vara, från
Hallernavägen och behöver därför inte ta sig in på skolområdet och använda vändplatsen.

Figur 11 Körväg för 12 metersbuss (typfordon Lbn), i alternativ 2

Besöksparkeringar är placerade på norra sidan av byggnaden. Precis som i alternativ 1 finns
8 hämta/lämnaparkeringar och en parkeringsplats för rörelsehindrade. Beroende på hur
entrén på den östra sidan av huset utformas kan parkeringarna för rörelsehindrade placeras
längs med husväggen för att förbättra tillgängligheten. Cykelparkeringen föreslås ligga i
anslutning till entrén enligt figuren nedan.
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Figur 12

3.2 KAPACITET ANGÖRINGSPLATSER

Norr om skolbyggnaden planeras det, i båda alternativen, för cirka 8 stycken
parkeringsplatser med funktionen Kiss&Ride. Definitionen av detta är att föräldrar som ska
hämta/lämna sina barn ska kunna angöra på parkeringsplatserna under kortare tid.

En nackdel med att ha parkeringsplatserna norr om byggnaden är att de föräldrar som ska
lämna/hämta bidrar till trafikrörelser på Hallernavägen. Det bör övervägas om inte
parkeringsplatsen i planområdets västra del kan användas även av föräldrarna för att
begränsa förekomsten av fordonstrafik på Hallernavägen.

Enligt trafikalstringsberäkningarna för förskolan genereras cirka 1000 trafikrörelser/ dygn,
varav knappt 500 trafikrörelser är med bil. Av de 500 fordonsrörelserna utgör 25 %
arbetsresor och resterande 75 % resor som genereras för hämtning och lämning av barn.
Detta ger 375 trafikrörelser/dygn avseende hämtning/lämning varav hälften antas
förekomma under förmiddagen och resterande under eftermiddagen. Lämning och
hämtning av barn innebär således 4 trafikrörelser per dag då en trafikrörelse utgör en resa
antingen till eller från förskolan. Hälften av trafikrörelserna antas ske under förmiddagen
och symboliserar föräldrar som lämnar sina barn på förskolan. Detta innebär 190
fordonsrörelser vilket är 95 bilresor till förskolan. Cirka 60% av föräldrarna lämnar/hämtar
därmed sina barn på förskolan med bil. Under förmiddagen antas vidare att all lämning
sker under två timmar. Detta ger cirka 48 lämningar per timme. Per tionde minut blir det
cirka 8 lämningar. 8 korttidsparkeringar är därmed rimligt för hämtning och lämning.

Enligt besked från Stenungsunds kommun kommer förskolan ha 40 anställda. Då förskolor
generellt sett öppnar tidigt på morgonen och stänger senat på eftermiddagen anses det
rimligt att de anställda arbetar i olika pass under en arbetsdag. Dagspassen antas kunna
överlappa varandra kring lunchtid och det är troligtvis enbart vid denna tidpunkt som de 40
tänkta parkeringsplatserna kan vara belagda samtligt. Troligtvis kör inte samtliga anställda
bil till arbetet utan de kan mycket väl cykla eller åka kollektivt. De 40 parkeringsplatserna
borde därmed kunna samnyttjas med föräldrar som hämtar och lämnar sina barn. Om
samtliga anställda mot all förmodan kör bil till arbetet är det nog enbart kring lunchtid som
parkeringsplatserna används samtidigt och då är det troligtvis få föräldrar som hämtar och
lämnar sina barn.
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4 TRAFIKSÄKERHET
Trafiksäkerhetsmässigt är de två alternativen tämligen lika varandra. Det som skiljer
alternativen från varandra är var förskolan placeras.

Alternativ 1 ger en större yta för fordon att röra sig på. Detta innebär att större
leveransfordon kan lasta ur varor närmare skolbyggnaden. Den stora ytan riskerar dock att
få en odefinierad karaktär. Det bör därför eftersträvas att skapa en tydlig infart och utfart
för leveransfordon och andra fordon som ska till och från skolområdets östra del.

Alternativ 2 visar det fall då skolbyggnaden är placerad längre österut. I detta fall så
minskar den tillgängliga ytan för fordon på den östra sidan, och större fordon kan därför
bara angöra fastigheten genom vändplatsen. I och med detta sker urlastning av varor från
vändplatsen. Detta alternativ koncentrerar trafiklösningen mer än det föregående
alternativet dessutom frigörs större yta till skolgården.

I båda alternativen är parkeringsplatserna för hämtning och lämning av barn placerade
längs med Hallernavägen. Under framförallt morgonen då trafikintensiteten är som störst
innebär det att situationer där två bilar möts på vägen kommer uppstå. Då Hallernavägen
endast är ca 4 meter bred bör en mötesplats anordnas på denna delsträcka för att
framkomligheten till och från besöksplatserna ska tillgodoses. I och med att Hallernavägen
är så pass smal och bitvis också har dålig sikt är det även viktigt att säkerställa att större
fordon använder sig av Kobergsvägen och inte Hallernavägen för att ta sig till och från
förskolan och Norra Hallerna. Detta kan till exempel göras genom reglering eller
utformning.

För att minska belastningen på Hallernavägen bör det studeras om inte alla
trafiklösningar/trafikrörelser kan samlas kring parkeringen. Parkeringen får nog disponeras
om, men skolgården behöver inte delas upp.

Kobergsvägen föreslås användas som infartsväg till förskolan och det planerade
bostadsområdet i Norra Hallerna. Vägen är idag bred och har bra sikt samt bedöms kunna
klara det ökade fordonsflödet. En kombinerad GC-väg sträcker sig utmed den östra sidan
och är separerad från körbanan med en grönremsa. Genom att förlänga gång- och
cykelvägen till förskolan ökar framkomligheten och säkerheten för de som går eller cyklar
till och från skolan.



Uppdrag: 285888, Trafikutredning fsk Norra Hallerna 2018-05-09

Beställare: Stenungsunds kommun

O:\GBG\285888\T\_Text\180509_PM Trafikutredning fsk Hallerna.docx

16(17)

5 PÅVERKAN PÅ HALLERNAVÄGEN
Precis som beskrivits tidigare är Hallernavägen en smal grusväg som har ett högt
bevarandevärde och enbart påverkas trafikrörelser från boende i närområdet.

Om en Kiss&ride-angöring anläggs med utfart mot Hallernavägen kommer det medföra
ytterligare trafikrörelser längs gatan samt problematik kring möten. Sannolikheten för
genomfart på Hallernavägen i östlig riktning ökar också, då föräldrar som lämnat sina barn
kanske smiter ut i riktning mot kyrkan i östlig riktning.

Ett förslag är att anställda och föräldrar samnyttjar personalparkeringen. Om oro finns
kring parkeringsplatsernas beläggning kan det lösa genom reglering som exempelvis 15
min gratis parkering. Alternativ så kan parkeringen utökas.

I figuren nedan syns en bild som är tagen i östlig riktning norr om det tänkta planområdet.
En backe leder upp till ett krön och det är svårt att se vart Hallernavägen tar vägen. Detta är
en fördel eftersom det förhoppningsvis medför att bilister inte vill lämna området österut
på grund av den begränsade sikten.

Figur 13, norra sidan av planområdet. Bilden är tagen i östlig riktning

Om det trots den begränsade sikten upptäcks att anställda och föräldrar väljer att köra
längs sträckan kan vägen regleras så att endast behörig trafik kan använda sig av den.
Större blomkrukor kan också användas som hinder alternativt så kan avsmalningar
upprättas utmed vägen.
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Figur 14, sydvästra delen av området.

6 SLUTSATSER
· Genom att öppna upp för att nyttja parkeringsplatsen för både anställda och

angörande föräldrar kan Hallernavägen avlastas.

· Det anses inte rimligt att upplåta en parkeringsplats per anställd då det bör strävas
efter ett sänkt bilanvändande inom kommunen. Parkeringsplatserna inom
personalparkeringen bör istället samnyttjas med besökare till skolan.

· Det känns också troligare att de som hämtat/lämnat sina barn kommer köra
Kobergsvägen tillbaka om de använder sig av personalparkeringen (annars är det
lättare att fortsätta österut på Hallernavägen).

· Korsningen Hallernavägen /Kobergsvägen påverkas av alla föräldrars resor samt alla
anställdas resor. Detta kan begränsas genom att anlägga föräldrarnas
angöringsplats i områdets västra del istället.

· För att inte öka användningen av Hallernavägen bör korsningen utformas så att det
tydligt visas att Kobergsvägen är ”huvudväg” och bör användas.

· För att minska belastningen på Hallernavägen kan alla trafiklösningar/trafikrörelser
samlas kring parkeringen. Detta innebär troligtvis en omdisponering av
parkeringen, men skolgården behöver inte delas upp.


