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1 BAKGRUND OCH SYFTE
Våren 2018 togs en trafikutredning fram till arbetet med detaljplan för en ny förskola i
Hallerna i Stenungsund. Utredningen syftade till att studera trafiksituationen i och
anslutning till förskolans planområde som ett underlag till detaljplanen.

Planen har varit ute på samråd under hösten 2018 och under det fortsatta arbetet har
ett behov av att komplettera trafikutredningen med ytterligare analyser kring de
biltrafikrörelser förskolan beräknats alstra. Kompletteringen syftar till att fastställa hur
dessa kan samordnas på ett effektivt sätt samt trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter
som kommer att angöra förskolan.

Syftet med denna kompletterande trafikutredning är att belysa följande aspekter som
ett komplement till den tidigare trafikutredningen.

· Översyn parkeringsbehov – anställda, angöring och rörelsehindrade
· Parkering och leveranser – parkeringszon samt leveranszon, samordning trafikytor
· Oskyddade trafikanter – angöring och trafiksäkerhet
· Anslutning av parkeringszon mot Timmermansvägen – alstring, framkomlighet och

trafiksäkerhet

2 FÖRUTSÄTTNINGAR
Utgångspunkten för utredningen är den trafikutredning som tidigare genomförts.

Enligt uppgift från kommunen har alternativ 2 valts som placering av
förskolebyggnaden, dvs i östra delen av planområdet. Någon alternativ placering är
inte tänkbar, bland annat till följd av geotekniska förhållanden. Se figur 1.

Figur 1. Alternativ 2 från den tidigare trafikutredningen
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3 ÖVERSYN PARKERINGSBEHOV

PERSONAL

Enligt den tidigare trafikutredningen kommer förskolan ha cirka 40 anställda.

Tidigare har en alstringsberäkning med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg
genomförts. Från denna har en bilandel för trafiken till förskolan om 44 % genererats.
Då majoriteten av resorna till förskolan görs av barn och föräldrar som troligen bor i
närområdet kan man utgå från att färdmedelsföredelningen för personal kan se något
annorlunda ut, främst då de bedöms resa längre än föräldrar och barn.

Med grund i resvaneundersökningen som 2017 genomfördes i Stenungsund förväntas
80 % av personalen köra bil till jobbet. Under förutsättning att 40 personer i
personalen är på plats samtidigt någon gång under dagen ger detta upphov till att det
behövs 32 bilplatser åt personalen.

ANGÖRING

Resonemanget i den tidigare trafikutredningen kring angöringsbehovet bedöms
korrekt under förutsättningar att angöringsplatserna är förlagda i direkt anslutning till
förskolan (vilket de var i båda alternativen i den tidigare utredningen).

I syfte att samla så mycket fordonsrörelser som möjligt till förskolans parkering i väst
och minska trafiken på Hallernavägen förs ett resonemang om huruvida även
föräldrarnas angöring kan ske på förskolans parkering. Den tidigare trafikutredningen
fastställde att det fanns ett behov av 8 angöringsplatser för föräldrar. Med
utgångspunkt i det resonemanget kring angöringsparkering som fördes då kan man
anta att tiden för angöring kommer öka då det blir avsevärt längre för föräldrarna att
gå med sina barn mellan parkering och förskola om angöringen sker på parkeringen i
väst. Således bedöms en hämtning/lämning i detta fall ta 20 minuter istället för 10
minuter. Eftersom tiden för hämtning/lämning fördubblas måste även antalet platser
fördubblas för att täcka det tidigare fastställda behovet av angöringsplatser. Under
förutsättningar att föräldrar nyttjar parkeringen i väst behövs således 16
angöringsplatser under rusningstid för hämtning och lämning.

Enligt tidigare förslag och skisser består den västra parkeringen av sammantaget av 40
platser. Av dessa bedöms 32 upptas av personal i de fall all personal är på plats
samtidigt. Under de timmar som hämtning/lämning av barn främst sker bedöms
endast 75 % av personalen vara på plats och har således endast behov av 24
parkeringsplatser (75 % av 32 platser).

Detta medför att behovet av 16 angöringsplatser till föräldrar under rusningstid för
hämtning/lämning kan inrymmas inom de 40 platser som finns på parkeringen i väst.

RÖRELSEHINDRADE

2-3 % av antalet bilplatser bedöms rimligen upplåtas som parkering för
rörelsehindrade. Detta innebär att förskolan bör förses med 1-2 bilplatser för
rörelsehindrade i nära anslutning till förskolans entré. Det är således inte ett alternativ
att placera dessa på parkeringen i väst.
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4 PARKERING OCH LEVERANSER

PARKERING ANSTÄLLDA OCH ANGÖRING

Med grund i föregående resonemang bedöms all angöring samt personalparkering
med bil kunna ske på den samlade parkeringen i västra delarna av planområdet.
Utformningsförslaget från den tidigare trafikutredningen med 40 bilplatser föreslås
behållas. Parkeringen är utformad enligt gällande riktlinjer och håller enligt dessa god
standard.

LEVERANSER OCH SOPHANTERING

I direkt anslutning till förskolans entré finns behov av yta för ett antal olika
trafikströmmar.

Enligt uppgift av kommunen sker det 5-10 leveranser av diverse slag till förskolan varje
vecka. Huvuddelen av dessa består av matleveranser. Det bedöms inte vara möjligt att
förlägga leveranser till parkeringen i väst då avståndet, dragvägen, till
förskolebyggnaden blir för långt för att dra varor och sopkärl. Detta avstånd bör
normalt understiga 10 m. Även höjdskillnaderna mellan östra och västra delen av
planområdet talar mot en leveranszon i västra delen av planområdet. Lutningar bör
undvikas och ska helst understiga en lutning på 1:20. Leveranszonen föreslås behålla
sin ursprungliga utformning och placering enligt alternativ 2 i den tidigare
trafikutredningen. För att förbättra tillgängligheten samt minska lutningen skulle
förskolebyggnaden kunna flyttas något närmare leveranszonen.

Övriga funktioner i anslutning till förskolans entré föreslås däremot disponeras om
något. Förslaget redovisas som en schematisk skiss i figur 2.

Eftersom parkeringsbehovet för både personal och angöring bedöms kunna tillgodoses
av parkeringen i väst finns det inget behov av vanlig parkering/angöring i direkt
anslutning till förskolans entré. Däremot bör två parkeringsplatser för rörelsehindrade
förläggas här, inom rimligt gångavstånd till entrén. Dessa föreslås placeras så som i
figur 2. Denna placering skapar ett fritt utrymme mellan förskolan och lastzonen vilket
underlättar vid leveranser. Förslagsvis läggs sophuset mellan förskolan och
vändplatsen för leveranser. Det blir med detta alternativ mer tillgängligt för alla parter.

Cykelparkeringen förslås flyttas närmare parkeringsplatserna för rörelsehindrade i
syfte att samla dessa funktioner till en yta och då kunna utöka förskolans skolgård.
Det skulle även kunna vara ett alternativ att förlägga ytterligare cykelparkering i
anslutning till parkeringen i väst.  Denna bör då placeras så att cyklisterna inte hamnar
i konflikt med fordonen på parkeringen samt i anslutning till entréer till
förskoleområdet.
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I de fall byggnaden förläggs i de östra delarna av planområdet finns ett behov av att
använda Hallernavägen för att nå leveranszonen och övriga funktioner i anslutning till
entrén. Denna trafik bedöms inte medföra några påtagliga problem på Hallernavägen
då mängden bedöms vara så pass liten.

Skulle det visa sig att lastzonen används för angöring bör denna regleras för att
förhindra detta, till exempel med reglering för ändamålsplats i form av lastplats.

5 OSKYDDADE TRAFIKANTER

ANGÖRING TILL CYKEL OCH TILL FOTS

Idag finns en kombinerad gång- och cykelbana längs Kobergsvägen på vilken man kan
nå planområdets sydvästra delar. För att nå förskolans entré som oskyddad trafikant
måste man antingen färdas en bit längs med Hallernavägen alternativet gå in på
förskolegården och genom den nå förskolebyggnaden.

För att behålla karaktären på Hallernavägen samt behålla så mycket skolgårdsmark
som möjligt bör separering av trafikslag på Hallernavägen undvikas. För att ändå ge
goda möjligheter för oskyddade trafikanter att nå förskolebyggnaden föreslås
cykelparkering anläggas i anslutning till ingångarna till skolgården i väst. Fram till
dessa ingångar bör separerad GC-bana anläggas. För att förbättra förutsättningarna för
att även cykla resterande sträcka på Hallernavägen föreslås att hastigheten sänks till
30 km/h på sträckan förbi förskolan. Sker detta bedöms vägen uppfylla VGUs
rekommendationer för väg på vilken cykling i blandtrafik kan ske. Figur 3 visar en
schematisk skiss av var cykelparkeringarna kan placeras.

Figur 2. Förslag till leverans och parkeringsytor i anslutning till förskolebyggnaden
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Figur 3. Schematisk skiss över cykelparkeringens placering

Om man ändå önskar anlägga en separerad gång- och cykelbana längs Hallernavägen
bör denna följa de principer som i övrigt använts i området. GC-banan bör alltså hållas
3 meter bred samt sparas från övrig trafik med en skiljeremsa. Då Hallernavägen
endast är cirka 4 meter bred bedöms det inte vara rimligt att rymma en separerad GC-
banan inom vägområdet. Således kommer de dryga 3 meter som behövs för GC-banan
behöva ta yta av skolgården.

I de fall Hallernavägen asfalteras skulle det kunna vara ett alternativ att utforma den
som en så kallad 2 minus 1 väg (även kallat bygdeväg). Detta koncept innebär att
vägen förses med enkelriktade målade cykelfält på vardera sida om vägen. Körbanan i
mitten är smal och går inte att mötas på. Motorfordonen får således använda
cykelbanans utrymme i de fall de får möte men förväntas i övrigt hålla sig i mittdelen
av vägen. Hur en bygdevägs sektion ser ut kan anpassa efter vägen och dess
förutsättningar. Den generella rekommendationen lyder dock att cykelbanorna bör
vara minst 1,3 meter breda samt att körbanan bör vara 3–3,5 meter bred. Total
sektionsbredd blir då 5,6–6,1 meter. Detta innebär att 1,6–2,1 meter av skolgården
skulle behöva tas i anspråk för att bygga en sektion enligt rekommendationer.

I ett längre perspektiv planeras det för ny bebyggelse norr om Hallernavägen och då
även en förlängning av GC-vägen norrut. När detta sker bör de principer man valt att
använda sig av tidigare längs sträckan hållas fast vid. Exakt hur korsningen utformas
beror till stor del på hur man väljer att använda Hallernavägen i framtiden. Fortsätter
vägen vara av samma karaktär som idag, bedöms mindre åtgärder likt de som
presenteras i figur 4 och 5 vara lämpliga. Ökar Hallernavägens dignitet skulle större
åtgärder så som till exempel att höja upp hela korsningen kunna vara aktuellt. Vid en
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eventuell utbyggnad bör en ny översyn göras utifrån de nya förutsättningar den
tillkommande bebyggelsen medför.

PASSAGE TIMMERMANSVÄGEN OCH PARKERINGSANSLUTNINGEN

För att säkra passagerna längs Kobergsvägen rekommenderas upphöjda passager i
syfte att säkerställa en låg hastighet. Upphöjda passager blir även enhetligt med
lösningar längre söder ut på sträckan. I figur 4 och 5 ses skisser över hur passagerna
skulle kunna utformas.

Alternativ till de upphöjda passagerna skulle kunna vara att man endast markerar
passagen med målning alternativt väljer en annan beläggning genom passagen.

Figur 4. Passage Timmermansvägen



Uppdrag: 285888, Trafikutredning Förskola Norra Hallerna 2019-09-17

Beställare: Stenungsunds kommun Granskningsversion

O:\GBG\285888\T\_Text\komplettering 1909\Kompl TU Hallerna 190917.docx

10(11)

Figur 5. Passage infart till parkeringen

6 ALTERNATIV ANSLUTNING MOT TIMMERMANSVÄGEN

TRAFIKFLÖDEN

Utmed Timmermansvägen ligger idag 12 bostadshus. Med utgångspunkt i
Trafikverkets alstringsverktyg beräknas biltrafikflödet till/från bostäderna uppgå till ca
60 fordon/medeldygn. Under antagandet att hälften av trafikflödet utgör resor till/från
arbetet och att samtliga kör ut under morgonens maxtimma antas 15 fordon köra ut
från Timmermansvägen.

Trafiken ansluter till Kobergsvägen sydväst om planområdet. I nuläget förekommer
mycket lite annan trafik på denna del av Kobergsvägen. När bostäderna norr om
Hallernavägen byggts ut har i den tidigare trafikutredningen trafikflödet på
Kobergsvägen beräknats uppgå till ca 1200 fordon/dygn. Baserat på samma antagande
som ovan kör ca 300 fordon ut från området under maxtimman.

Enligt den tidigare trafikutredning beräknas förskolan alstra ca 450 fordon/dygn för
anställda och angöring. Under morgonens maxtimma beräknas ca 60 fordon köra in till
parkeringsytan och 45 fordon köra ut från densamma.

FRAMKOMLIGHET OCH TRAFIKSÄKERHET

Baserat på översiktliga kapacitetsberäkningar för Timmermansvägens anslutning till
Kobergsvägen samt parkeringsytans anslutning till Timmermansvägen kan det
konstateras att det inte förväntas bli några framkomlighetsproblem i anslutningarna
under maxtimman. Under kortare tid än maxtimman kan eventuellt viss kö uppstå,
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men denna avvecklas snabbt och bedöms inte påverka boendetrafiken på
Timmermansvägen. Avståndet mellan korsningen Kobergsvägen/Timmermansvägen
och den potentiella parkeringsutfarten uppgår till drygt 30 meter. Det måste således
bidas en kö av fler än 5 bilar för att parkeringens infart ska blockeras. Detta bedöms
inte vara ett troligt scenario. Utfarten bör dock placeras så långt öster ut som möjligt
på Timmermansvägen för att skapa mesta möjliga avstånd till korsningen.

Om utfarten placeras mot Timmermansvägen kommer de som önskar köra ut från
parkeringen ha väjningsplikt mot fordon på Timmermansvägen. Fordon på
Timmermansvägen kommer i sin tur ha väjningsplikt mot fordon på Kobergsvägen.
Väljs detta alternativ kommer alltså inte parkeringens utfart påverka trafiken på
Timmermansvägen i någon större utsträckning.

Oavsett om parkeringens infart förläggs i anslutning till Kobergsvägen eller
Timmermansvägen så kommer den korsas av ett stråk för oskyddade trafikanter.
Passagen över utfarten bör därför utformas på ett sådant vis att låga hastigheter
säkerställs. Exempel på utformningsprinciper visas i figur 4 och 5.

7 SAMMANFATTANDE SLUTSATS
Sammanfattningsvis rekommenderas parkeringen utformas enligt förslaget i den
tidigare trafikutredningen. All parkering för personal samt angöring för föräldrar
bedöms kunna rymmas inom denna parkering.

Leveranser föreslås angöra i direkt anslutning till förskolebyggnaden i de östra delarna
av planområdet. Främst med anledning av att det är för långt och för stora
höjdskillnader mellan byggnaden och parkeringen för att leveranserna ska kunna
angöra här. I direkt anslutning till byggnaden föreslås även två parkeringar för
rörelsehindrade, cykelparkering samt sop/miljöhus förläggas.

Passager för oskyddade trafikanter över anslutande vägar samt utfarter föreslås
hastighetssäkras genom upphöjning. I de fall gång- och cykelbanan i framtiden ska
försätta över Hallernavägen bör även denna hastighetssäkras. Hur detta görs bör
fastställas i ett senare skede när de nya förutsättningarna i samband med den nya
exploateringen är fastställda. Hastigheten på Hallernavägen i höjd med förskolan
rekommenderas sänkas till 30 km/h. Görs detta samt att vägens nuvarande karaktär
behålls bedöms den vara lämplig för cykling i blandtrafik. Således behövs ingen
separat GC-bana.

Utfarten från parkeringen bedöms kunna förläggas antingen ut mot Kobergsvägen eller
ut mot Timmermansvägen utan att något av alternativen ger påtagliga effekter för
övriga trafikanter. Möjligen blir infarten från Kobergsvägen något mer orienterbar då
man slipper att först svänga in på Timmermansvägen för att därifrån nå parkeringen.


