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1 INLEDNING

1.1 BAKGRUND
I Stenungsunds kommun pågår ett detaljplanearbete för en ny förskola i Norra Hallerna. Planområdet 
ligger i anslutning till Hallernavägen, Kobergsvägen och Timmermansvägen, se Figur 1. I dagsläget 
är planområdets närmsta omgivning inte särskilt högt belastad med biltrafik. Både Kobergsvägen och 
Timmermansvägen är återvändsgator och har därmed inte någon genomfartstrafik. Hallernavägen är 
en grusväg som är ett viktigt rekreationsstråk för gående, cyklister och ryttare och här förekommer 
bara en viss mängd biltrafik för de fastigheter som är belägna utmed vägen.

Figur 1. Planområdet markerat med rött.

1.2 SYFTE 
Denna utredning omfattar en trafikstudie som ska utgöra underlag för kommunens fortsatta 
detaljplanearbete. Trafikstudien syftar till att utreda hur trafiken kan lösas om förskolebyggnaden 
placeras i nordväst av planområdet med all trafik samlad i västra änden av förskoleområdet. 
Förutsättningarna är infart till förskoleområdet från en förlängning av Kobergsvägen och/eller 
Timmermansvägen och att Hallernavägen norr om planområdet lämnas helt orörd, alltså utan in-
/utfarter. Trafikstudien kompletterar tidigare trafikutredningar av Tyréns (2018-05-09 och 2019-09-
17) som studerat trafiklösningar kopplat till placering av förskolebyggnaden i öster samt 
trafikmatning delvis via Hallernavägen.

Hallernavägen
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1.3 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH UNDERLAG
Följande underlag har legat till grund för denna trafikstudie:

 Trafikutredning förskola Hallerna 2018-05-09 (Tyréns, 2018a)
 Komplettering trafikutredning Förskola Hallerna 2019-09-17 (Tyréns, 2019)
 Förslag till Program för Norra Hallerna (Stenungsunds kommun, 2015)
 Hallerna förskola skiss 2018-01-31 (Tyréns, 2018b)

2 TRAFIKSTUDIE

2.1 FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UTREDNINGEN
Följande förutsättningar har legat till grund för trafikstudien:
 Kobergsvägen inklusive intilliggande gång- och cykelväg förlängs upp till Hallernavägen.
 Ingen trafik ska ledas på Hallernavägen.
 Infart till förskoleområdet från Timmermansvägen/Kobergsvägen.
 Norr om Hallernavägen planeras för ca 400 bostäder – dessa ska använda Kobergsvägens 

förlängning som infart till området.
 Placering av förskolebyggnaden i nordväst av förskoleområdet (placering i öster är utrett i en 

tidigare utredning av Tyréns), möjligt att skjuta byggnaden i sidled längs Hallernavägen.

2.2 BEHOV
 Förskolan ska inrymma åtta avdelningar (144 barn och personal) samt ett tillagningskök (vilket 

innebär transporter av mat till andra förskolor i kommunen).
 Transporter för leveranser (cirka 5-10 i veckan) och avfall, samt vändzon för dessa.
 Parkering cirka 40 platser (personalparkering och föräldraparkering tillsammans, både lång- och 

korttid), handikapparkering 1-2 platser i nära anslutning till förskolans entré.
 Cykelparkeringar.

2.3 TRAFIKFÖRSLAG
Inom ramen för denna trafikstudie har i ett första steg totalt sex olika förslag på trafiklösningar tagits 
fram och presenterats för kommunens projektgrupp. Kommunen har sedan i ett andra steg valt att gå 
vidare med ett av förslagen, som därefter finjusterats och presenteras mer ingående i detta PM.

I Figur 2 ses del av ritning T-30-1-001 som är Sigma Civils slutliga trafikförslag för förskolan Norra 
Hallerna. I förslaget är ytorna för leveranser och barn/föräldrar/personal separerade från varandra 
för att undvika konflikter dem emellan. Trafiklösningen är schematiskt och ska inte tolkas som den 
slutgiltiga lösningen.



Trafikstudie förskola Norra Hallerna
2020-06-10

Projektnummer 150886

Sigma Civil AB RAPPORT-104270

www.sigmacivil.se 3(7) Version 4.0

Figur 2. Översikt av ritning T-30-1-001.

Utformningsförslaget baseras på följande:

Förlängd väg: Kobergsvägen, med befintlig vägbredd på cirka 7 meter bred, förlängs till 
Hallernavägen. Vägen bedöms ha tillräcklig bredd för att större fordon ska kunna trafikera vägen utan 
problem.

Förlängd gång- och cykelväg: Den kombinerade gång- och cykelvägen på östra sidan av 
Kobergsvägen, med befintlig vägbredd på cirka 3 meter bred, förlängs till Hallernavägen. Gång- och 
cykelvägen separeras från övrig trafik på Kobergsvägen med en skiljeremsa, cirka 2 meter bred, och 
utgör en tydlig avgränsning mellan vägarna.

Ny gång- och cykelväg: En kombinerad gång- och cykelväg förläggs också på norra sidan av 
Timmermansvägen, från korsningen vid Kobergsvägen till förskoleområdet, för att göra det möjligt 
för oskyddade trafikanter; barn, föräldrar och anställda, att på ett trafiksäkert sätt ta sig till förskolan.

Upphöjda passager: För att säkra de två passagerna längs Kobergsvägen rekommenderas upphöjda 
passager i syfte att säkerställa en låg hastighet. Upphöjda passager blir även enhetligt med lösningar 
längre söderut på sträcka. Alternativ till de upphöjda passagerna är att endast markera passagerna 
med målning alternativ välja en annan beläggning genom passagen.

In/utfart: Infarten till parkeringen ansluter mot Kobergsvägen och samnyttjas med leveransfordon för 
att minimera antalet korsningspunkter samt för att optimera ytan. För att tydliggöra respektive väg 
förses leveransvägen med refuger samt med vägmärke C2 ”Förbud mot trafik med fordon” samt 
tilläggstavla T22 med texten ”Gäller ej fordon med tillstånd” på höger sida i färdriktningen.

Grönremsa: Mellan gång- och cykelvägen och parkeringen finns en grönremsa för att dämpa buller 
och för att skapa en distans mellan bilar och gång- och cykeltrafikanter. Remsan bidrar också med 
att tillskapa gröna ytor för att göra området mer levande.
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Parkeringszon för bil: Bilparkeringen har totalt 37 platser, och inte 40 som var det ursprungliga 
önskemålet från kommunen, se Figur 3. Platserna är avsedda dels för personalen, dels för föräldrar 
som hämtar och lämnar sina barn med bil och är tänkta att samnyttjas. Antalet platser bedöms kunna 
erbjuda tillräcklig med tillgänglighet med hänsyn till antalet planerade avdelningar.  
Parkeringsplatserna utformas vinkelrät mot körbanan, 5 meter långa, 2,5 meter breda och med minst 
6,5 meter fritt utrymme bakom. 

Figur 3. Parkeringslösning.

För att säkerställa erforderligt utrymme och svängradier i parkeringszonen har körspårsanalyser 
genomförts där personbil (typfordon P) är dimensionerande, se Figur 4.

Figur 4. Körspår för personbil (P) i parkeringszonen.
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Parkering för rörelsehindrade: Två av de 37 
bilplatserna avser parkering för rörelsehindrade 
och är placerade inom 25 meter från en möjlig 
framtida entré på förskolan (streckad cirkel i 
Figur 5). Parkeringsplatserna för rörelsehindrade 
är 5 meter långa, 5 meter breda och har 6,5 
meter fritt utrymme bakom. En alternativ 
placering av platserna för rörelsehindrade är 
tvärställt med Hallernavägen, detta är dock ej 
redovisat i utformningsförslaget. 

Leveranszon: Leveransfordon har fått en utformning med backvändning då det är det mest ytsnåla 
alternativet. Backvändning erbjuder något sämre trafiksäkerhet än vändplats men har ändå bedömts 
fördelaktigt då det tar avsevärt mycket mindre yta i anspråk. För att inte komma i konflikt med barn, 
föräldrar och personal i parkeringszonen, och för att stärka trafiksäkerheten, är vändzonen inramad 
av ett staket. Figur 6 redovisar körspår för en 12 meter lång lastbil (typfordon LBn) där erforderligt 
utrymme och svängradier i leveranszonen är säkerställt. Mått för backvändning är hämtade från 
Göteborgs Tekniska handbok (Göteborgs stad, 2020).

Figur 6. Körspår för lastbil (LBn) i leveranszonen.

Figur 5. Parkering för rörelsehindrade inom 25 från 
tillgänglig entré.
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Cykelparkering: Cykelparkering föreslås utanför grindarna i anslutning till entréer till förskoleområdet 
där de inte hamnar i konflikt med fordonen på parkeringen. Totalt bör utrymme för cirka 40 cyklar 
reserveras; dels för föräldrar som hämtar/lämnar med utrymme anpassat för lastcykel (ca 10 platser), 
dels barncyklar (ca 20 platser) och dels personalcyklar (ca 10 platser). Cykelparkeringen bör ha hög 
standard på låsbarhet med möjlighet att låsa fast ramen. I utformningsförslaget är cykelparkeringar 
avsedda för barn och föräldrar placerade i södra delen av förskoleområdet. En ytterligare möjlig 
placering av cykelparkering är norr om skolbyggnaden, främst avsedda för personal.

Friyta: Friyta för lek och utevistelse omfattar den yta som barnen kan använda på egen hand vid sin 
utevistelse. Förrådsbyggnader, bil- och cykelparkering samt ytor för lastning och lossning är 
otillgängliga för barnen och ingår därmed inte i friytan för lek och utevistelse. Friytan i redovisat 
utformningsförslag är 9 536 m2. I ytan ingår dock byggnadens fotavtryck som kommunen själva får 
räkna bort när det vet hur stor byggnaden blir.

Belysning: Placering av nya belysningsarmaturer har gjorts utifrån en enkel behovsbedömning och 
har ej föregåtts av någon ljusberäkning.
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