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1.

Inledning
På uppdrag av Gällivare kommun genomförs en trafik- och parkeringsutredning
som omfattar följande kvarter i kommunens centralort:
1. Vägmästaren 1 och del av Gällivare 76:1 (benämns vidare enbart som
Vägmästaren)
2. Överläraren 1 (benämns vidare enbart som Överläraren)
3. Hedskolan
I kvarteret Vägmästaren planlägger kommunen för 90 nya bostäder och en
friidrottsarena. I kvarteret Överläraren planlägger kommunen för ca 36 nya
bostäder. Hedskolan väntas växa med fler elever och anställda än idag. Mer
detaljer kring utvecklingen presenteras i kapitel 3.
Utredningen avser ta ett samlat grepp kring hur trafiken i området påverkas av
planerad utveckling. I utredningen görs en bedömning av nuvarande och
tillkommande trafikalstring samt hur trafiken övergripande kan komma att fördela
sig i området. Messhedsvägen utreds närmare med hänsyn till barns möjligheter
att ta sig mellan Hedskolan och den nya arenan. I utredningen ingår även att
utreda lämplig lösning för lämning/hämtning av barn. Hedens förskola som ligger i
anslutning till Överläraren och Hedskolan berörs av utredningen, avseende
hantering av parkering och plats för lämning och hämtning av barn.
När man bygger nytt, bygger om eller bygger till ställs krav på anordnande av
parkering. I ett samlat område där avstånden mellan kvarteren är korta finns
möjlighet att samordna parkeringen så att färre platser behöver byggas. I denna
utredning görs en bedömning av de olika kvarterens parkeringsbehov och en
analys av möjligheten att samordna parkering.
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2.
2.1

Nulägesbeskrivning
Lokalisering

Utredningsområdet ligger ca en kilometer norr om Gällivare centrum och omfattar
delarna Vägmästaren, Överläraren och Hedskolan, se figur 1 nedan. I figuren
visas även Hedens förskola som ligger söder om Hedskolan.

Figur 1. Utredningsområdets lokalisering i förhållande till övriga tätorten.
Utredningsområdet omges till stor del av bostadsbyggelse samt av naturområde
för rekreation.
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Figur 2. Ortofoto över utredningsområdet (Lantmäteriets bakgrundskarta).

2.2

Markanvändning

Inom fastigheten Vägmästaren 1 ligger verksamhetshallar för väganläggningsverksamhet. Denna verksamhet består av fyra hallar och uppställnings- och
upplagsytor för de fordon och material som behövs för verksamheten.
Verksamhetshallarna används ej idag, utan fastigheten används enbart till
uppställningsplats för Service- och teknikförvaltningens fordon. Vid ett
genomförande av detaljplanen kommer dessa att avvecklas.
Inom området har även Svenska UMTS-Nät AB en anläggning för elektronisk
kommunikation. Denna kommer att finnas kvar, men flyttas till annan plats inom
planområdet.
Kvarteret Överläraren består idag av en skogsdunge utan bebyggelse. Utmed den
södra delen av Överläraren finns parkeringsplatser som används av Hedskolan,
som angränsar till Överläraren i öster.
Hedskolan bedriver verksamhet för elever i åldern 6-16 år och har idag ca 280
elever. Den södra delen av skolområdet har en rad tvärställda parkeringsplatser
utmed Wennerströmsvägen.

3 av 30

DETALJPLAN VÄGMÄSTAREN 1 SAMT DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Trafik- och parkeringsutredning
Unr 1320022610

2.3

Trafik

Vägnätet i anslutning till planområdet redovisas översiktligt i figur 3 nedan. I
figuren visas även Hedens förskola som ligger söder om Hedskolan.

Figur 3. Trafiknätet kring utredningsområdet.
Kvarteren Vägmästaren och Överläraren angränsar i väster till Vinbärsvägen som
trafikeras av ca 4 100 fordon per dygn. Trottoar finns på båda sidor om vägen.
Utmed vägen passerar två busslinjer. Hastighetsgränsen på vägen är 50 km/tim.
Messhedsvägen separerar Vägmästaren från Överläraren och Hedskolan. Vägen
trafikeras av ca 3 100 fordon per dygn. Utmed vägen finns trottoar på båda sidor,
cykelväg saknas. Det finns ett signalreglerat övergångsställe över vägen direkt
öster om Domänvägen. Sedan den 1 oktober 2016 finns en föreskrift som anger
att hastigheten på Messhedsvägen mellan Vinbärsvägen och 100 meter öster om
Domänvägen ska vara 30 km/tim på vardagar mellan 07.00 och 16.00.
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Figur 4. Vy över Messhedsvägen med Överläraren och skolan till höger och
Vägmästaren till vänster.
Norr och öster om planområdet finns bostäder och mindre lokalgator, varav
Domänvägen är en infart till Vägmästaren från Messhedsvägen. Kring skolan finns
ett lokalnät med mindre gator varav Wennerströmsvägen används som väg till och
från skolans parkering. På Wennerströmsvägen väster om skolan och på
Åkerbärsvägen är hastighetsgränsen 30 km/tim, i övrigt gäller 50 km/tim på
lokalvägnätet.
I den norra delen av Vägmästaren finns en gång- och cykelväg i öst-västlig
riktning. Gång- och cykelväg finns även från parkeringen inom planområdet, som
kommer att påverkas och eventuellt ändras genom ett plangenomförande.
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3.

Planförslag och utveckling

3.1

Vägmästaren

Figur 5. Illustrationsbild över Vägmästaren inför samråd.
Detaljplanen möjliggör en friidrottsarena med ovalbana, löparbanor, ytor för andra
friidrottsgrenar samt bollplaner. Arenans läktare ska rymma 450-500 åskådare. I
arenan ska det också finnas omklädningsrum, förråd och lokaler för
föreningsverksamhet.
Bilburna besökare till verksamheten ska anvisas till en parkeringsplats i områdets
sydöstra del, intill Domänvägen med infart från denna. Behovet av parkering har i
planarbetet bedömts till 80 platser, varav 60 för aktiviteter i hallen och 20 för
besökare till motionsspår och eventuella föreningslokaler. Detaljplanen anger att
det finns möjlighet att samordna parkering för arenan och Hedskolans verksamhet
då arenan kommer att användas av skolan dagtid och av föreningsverksamhet
utanför skoltid. I detaljplanen föreslås ett nytt övergångsställe över
Messhedsvägen i läge med friidrottsarenans entré.
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Väster om arenan möjliggör detaljplanen nybyggnation av bostäder.
Exploateringen har bedömts omfatta ca 90 lägenheter. Till dessa anordnas en
parkeringsplats med 99 parkeringsplatser baserat på kommunens parkeringsnorm
om 1,1 bilplats per lägenhet. Planen redovisar därmed att behovet uppfylls i
förhållande till parkeringsnormen.

3.2

3.3

Överläraren

Planen är att tillåta bostadsbyggnation inom området. Mängden bostäder beror
bland annat på hur parkering till Hedskolan hanteras. Uppskattningsvis handlar
det om ca 36 bostäder och då behövs 40 parkeringar för att uppfylla
parkeringsnormen.

Hedskolan

Hedskolan väntas öka med fler elever och anställda då en ny skolstruktur håller på
att implementeras. År 2020 beräknas Hedskolan inrymma ca 450 elever i åldern
6-12 år (åk F-6) samt grundsärskolan (åk 1-6). Det är en ökning med 170 elever
jämfört med nuläget. Som underlag för antal anställda på Hedskolan har
Hedskolekatalogen från läsåret 10/11 använts som utgångspunkt. Då fanns det
265 elever på skolan och 50 anställda, dvs. 5,3 elever per anställd. Med dagens
elevantal motsvarar det med samma utgångspunkt ca 53 anställda och ökar
elevantalet till 450 elever blir antalet anställda ca 85 personer.
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4.

Trafikalstring
Trafikalstringsbedömningar är just bedömningar som blir mer korrekta ju mer
information som finns om planerad användning. För bostäder finns generellt ett
bra underlag att utgå ifrån om man vet hur många bostäder som ska byggas.
Även för skolor går det att göra rimliga antaganden. För arenaverksamhet och
besökare till motionsspår är det mycket svårt att göra en bedömning om det inte
finns dokumenterad information om befintligt eller förväntat antal besökare.
Trafikalstringsbedömningen för dessa besöksmål bör därför främst ses som
indikationer.

4.1

Utgångspunkter
Bilanvändning
WSP har för kommunens räkning gjort en trafikmodell för Gällivare som visar att
ca 66 % av alla resor görs med bil. Detta redovisas i rapporten ”Modellverktyg för
trafikanalyser i Gällivare” från juli 2015.
Det saknas underlag kring hur barnen på Hedskolan tar sig till och från skolan.
Trafikverket har sedan år 2000 med regelbundna mellanrum undersökt hur barn i
Sverige färdas till och från skolan. Enligt undersökningen 2012 blev ca 22 % av
barnen skjutsade med privat bil till skolan under vinterhalvåret. Under
sommarhalvåret minskade andelen till 15 %. Då Gällivare har längre vinter än
Sverige som genomsnitt bedöms vinterhalvåret vara lämpligast att dimensionera
beräkningarna från. Befolkningstätheten är också mindre än genomsnittet vilket
kan påverka skjutsandet. För att få marginal avrundas det nationella genomsnittet
till 25 %.
Antal resor per person och hushåll
Ingen resvaneundersökning har gjorts för Gällivare kommun och det finns därför
ingen säkerställd uppgift om hur många resor varje person i genomsnitt gör per
dygn. Det finns små variationer i landet även om det finns en begränsning i hur
många resor varje person har behov av att göra per dag. Undersökningar i Luleå,
Umeå och Piteå visar att man gör ca 2,4-3 resor per person och dygn. Dessa
kommuner har andra förutsättningar än Gällivare med hänsyn till reseutbud med
kollektivtrafik och befolkningstäthet. Huruvida, och i vilken utsträckning, dessa
faktorer påverkar antalet resor är dock svårt att avgöra. För att ge marginal åt
utredningen används tre resor per person och dygn som utgångspunkt.
Enligt Statistiska Centralbyrån bor det i snitt 2,05 personer per hushåll i Gällivare
kommun. Om varje person i snitt gör tre resor per dygn innebär det att antalet
resor per hushåll uppgår till ca 6,15 per dygn, varav ca fyra med bil baserat på att
66 % av resorna sker med bil.
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4.2

Vägmästaren

4.2.1

Befintlig verksamhet
Området används idag för upplags- och garageverksamhet av kommunen, en
verksamhet som kommer att flyttas från området i samband med ett
genomförande av detaljplanen. Enligt uppgift från kommunen är trafiken till denna
verksamhet i stort sett obefintlig.
Inom området har Svenska UMTS-Nät AB en anläggning för elektronisk
kommunikation, denna kommer fortsatt att finnas inom området men flyttas till en
annan plats. Trafikmängden som denna anläggning genererar bedöms vara väldigt
begränsad, trafik alstras sannolikt endast vid drift- och underhållsinsatser.
Ett motionsspår nås från planområdets östra del. En bedömning om trafikalstring
utgår från hur många som besöker spåret per dygn, en uppgift som saknas i
denna utredning. Enligt planhandlingarna behövs 20 parkeringsplatser för dessa
besökare. På vardagar torde platserna främst användas kvällstid. Om varje plats
omsätts tre gånger en vardag skulle det bli 60 bilar och en trafikalstring på ca 120
fordon per dygn. På helgen är omsättningen sannolikt högre.

4.2.2

Planerad användning
Bostäder
Planområdet möjliggör 90 bostäder vilket enligt utgångspunkterna ovan medför en
trafikalstring på ca 365 fordon per dygn. Till bostadsområden tillkommer
nyttotrafik i form av sophämtning, postleveranser och dylikt. Trafikalstringen
avrundas därför till ca 370 fordon per dygn.
Arenan
Dagtid kommer arenan att användas av elever vid Hedskolan, kvällstid ska den
användas för föreningsverksamhet där två aktiviteter kan ske samtidigt, t ex
fotboll och friidrott. Troligen rör det sig främst om barn- och ungdomsverksamhet.
Även på helgen kan flera aktiviteter pågå samtidigt. Man räknar med att hålla ett
stort event per år (Lilla VM) som kommer att locka mycket folk, arenan bedöms
dock inte bli fullsatt.
Dagtid generas bilresor i samband med att föräldrar hämtar och lämnar barn vid
skolstart eller hemgång. En utgångspunkt är att en klass inleder dagen vid arenan
och att en klass avslutar dagen där. Om en klass består av ca 25 elever och 25 %
av barnen skjutsas motsvarar det omkring sex elever per tillfälle, vilket totalt
genererar ca 25 fordonsrörelser per dygn.
För att beräkna trafikalstringen för kvällsverksamheten har Trafikverkets
trafikalstringsverktyg använts som utgångspunkt. Det räknar med att 63 % av
resorna till en idrottsanläggning sker med bil, vilket i princip motsvarar bilandelen
i Gällivare.
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Eftersom barn- och ungdomsverksamhet väntas vara en stor målgrupp för arenan
kan en lägre bilanvändning antas. För att ge marginal till bedömningen används
dock trafikalstringsverktygets bilandel 63 % som utgångspunkt. Hur många som
använder arenan under en kväll kan variera i stor utsträckning. Om två parallella
aktiviteter sker, och tre lag eller grupper per aktivitet hinner träna under samma
kväll, skulle det motsvara sex lag eller grupper. Om varje lag/grupp är ca 20
personer skulle det motsvara ca 120 personer totalt på kvällen. Föräldrar till barn
och ungdomar räknas inte med då de antas ta sig till och från arenan tillsammans.
Med en bilandel på 63 % skulle 120 besökare generera en alstring på ca 150
fordonsrörelser per dygn.
På helgen bedöms trafikmängden bli högre eftersom fler lag eller grupper hinner
använda arenan. Utan närmare uppgift om användningen kan trafikmängden inte
säkerställas. Baserat på utgångspunkterna ovan kan trafikmängden antas öka
med motsvarande ca 125 fordon per dygn per 100 personer.
4.2.3

4.3

4.4

Sammanfattning Vägmästaren
På vardagar kan trafikalstringen från bostäder och arena sammantaget antas bli
ca 545 fordon per dygn. Bilresorna för besökare till motionsspåret förändras inte
genom planförslaget och antas motsvara ca 120 fordon per dygn. Ett
genomförande av planen innebär därför att området genererar ca 665 fordon per
dygn. På helgen bör trafikmängden variera i större omfattning beroende på hur
arenan används.

Överläraren

Området är idag obebyggt och genererar inte någon trafik. Om 36 bostäder byggs
blir trafikalstringen, baserat på utgångspunkterna ovan, ca 145 fordon per dygn.

Hedskolan

Varje anställd kan antas göra en resa till arbetet och en därifrån efter
arbetsdagens slut. En viss andel av de anställda kan antas lämna skolan för ett
ärende under dagen. Om 25 % av de anställda lämnar skolan under dagen
genererar varje anställd i snitt 2,25 resor per person och dag. Om 66 % av
resorna utförs med bil genererar varje anställd i snitt ca 1,5 bilresor per dag.
Baserat på ovanstående kan trafikalstringen idag antas uppgå till ca 80 bilresor
per dygn (ca 53 anställda) och år 2020 till ca 128 bilresor per dygn (ca 85
anställda). Skolverksamheten genererar också nyttotrafik i form av leveranser,
sophämtning och dylikt. Ett påslag om ca 20 fordonsrörelser per dygn används
som utgångspunkt.
Barn som skjutsas med bil genererar fyra fordonsrörelser till och från skolan per
dag, två vid lämning och två vid hämtning. Om 25 % av barnen skjutsas med bil
motsvarar det en fordonsrörelse per elev och dag. Det motsvarar 280 fordon per
dygn i dagsläget, och ca 450 fordon per dygn om elevantalet ökar till 450 barn.
Totalt kan trafiken som skolan genererar förväntas öka från ca 380 till ca 600
fordon per dygn, dvs. en ökning motsvarande ca 220 fordon per dygn.
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4.5

Förändring till följd av planerad utveckling i området

Tabellen nedan visar hur trafikalstringen bedöms förändras från nuläge till en
utbyggnad enligt planerad utveckling i området (Vägmästaren, Överläraren och
Hedskolan), baserat på redovisade utgångspunkter.
Trafikalstring (fordon per vardagsdygn)
Nuläge

Enligt planerad
utv. 2020

Förändring

Vägmästaren
Överläraren
Hedskolan

120
0
380

665
145
600

+ 545
+ 145
+ 220

Totalt

500

1410

+ 910

Område

Bostäder genererar trafik även på helgen, medan trafiken till Hedskolan är i stort
sett obefintlig på helgen. Huruvida arenan genererar mer eller mindre trafik på
helgen jämfört med vardagar är oklart. Vid särskilda evenemang i arenan kan
trafikmängden bli betydligt större än vad som redovisas i tabellen ovanför.

4.6

Förändring till följd av annan samhällsomvandling och byggnation
av ishall

Kommunen har en trafikmodell framtagen av WSP (Trafikutredning Roslingsvägen
mm. i centrala Gällivare 2015) där effekter i trafiksystemet till följd av den
utvidgade gruvnäringen i Malmberget samt byggnation av ishall i Sjöparken har
simulerats. Utredningen visar på relativt små förändringar av trafikflöden fram till
2032 i anslutning till Sjöparken, då ingen större utbyggnad eller förändring av
bostadsområdena är planerad. Vid byggnation av ishallen i Sjöparken förväntas en
ökning med något hundratal fordon vardagar och att de flesta besökarna kommer
att ansluta från E45. Endast lokaltrafik bedöms ansluta från Vinbärsvägen och
Roslingsvägen. Trafikmodellen visar att det sannolikt kommer att bli en mindre
risk för genomfart från Vinbärsvägen och Roslingsvägen till Sjöparken när
bostadsområdena flyttar från Malmberget till de södra kommundelarna.
Trafikflödena förväntas att flyttas om så att det blir betydligt mer trafik i
Gällivares södra områden.
Effekterna av att utvidga gruvnäringen i Malmberget och att bygga ishall i
Sjöparken antas ta ut varandra. Trafikmodellen tar inte hänsyn till att
Vägmästaren och Överläraren kommer att bebyggas samt att Hedskolan kommer
att expandera. I trafikmodellen kan man avläsa att ingen ökning förväntas på
Messhedsvägen eller Vinbärsvägen söder om Messhedsvägen, medan en liten
ökning förväntas på Vinbärsvägen norr om Messhedsvägen. Om trafiken på de
gator som berörs i denna utredning inte ökar på grund av annan utveckling i orten
är det således endast trafiken till följd av exploateringar av Vägmästaren och
Överläraren samt skolans expandering som påverkar trafikmängderna i
närområdet.
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5.
5.1

Parkering
Befintligt utbud av parkering

Inom Vägmästaren finns en grusplan som används för parkering till
motionsspåret. Parkeringen är fri inom ytan, det finns inga anvisade platser.
Uppskattningsvis rymmer grusplanen de 20 fordon som har angetts för besökare
till motionsspåret i planförslaget. Söder om Överläraren finns 20 parkeringsplatser
utmed Wennerströmsvägen. Platserna är utformade som fickor med 90 graders
vinkel från körbanan. Söder om Hedskolans skolgård finns ytterligare 20
parkeringsplatser utmed Wennerströmsvägen med samma utformning som de vid
Överläraren. Totalt finns därmed ca 60 parkeringsplatser tillgängliga inom
utredningsområdet.

5.2

Parkeringsbehov

5.2.1

Bostäder
Inom Vägmästaren planeras 90 nya lägenheter och inom Överläraren planeras ca
36 nya lägenheter. Enligt kommunens parkeringsnorm ska det anordnas 1,1
bilparkeringsplatser per bostad, vilket motsvarar 99 parkeringsplatser för
Vägmästaren och 40 parkeringsplatser för Överläraren.

5.2.2

Arenaverksamhet
Enligt resonemang i trafikalstringsbedömningen kan ca 40 personer (två lag eller
trupper) antas använda arenan för föreningsverksamhet samtidigt kvällstid. Med
en bilanvändning på 63 % innebär det att ca 25 av dessa anländer med bil till
verksamheten och därmed behöver en parkeringsplats. Sannolikt sker en
överlappning när ett lag avslutar sin träning och nästa lag anländer till lokalen.
Det bedöms inte sannolikt att överlappningen är total. Om 80 % av den andra
gruppen utövare kommer innan den första gruppen hunnit lämna platsen
motsvarar det ett parkeringsbehov om ca 45 platser.
Parkeringsbehovet bedöms vara lika högt på helgen om träningsverksamhet
pågår, eftersom antalet samtida utövare kan antas vara i samma nivå som på
vardagar. Vid matcher kan behovet öka något.

5.2.3

Motionsspår
Parkeringsbehovet för besökare till motionsspåret är svårt att anta eftersom det
kan variera i stor utsträckning. För motionsspåret har denna utredning utgått från
de 20 platser som avsetts för besökare i detaljplanen.

5.2.4

Skola och förskola
Enligt tidigare resonemang kan antalet anställda vid Hedskolan antas bli ca 85
personer vid skolans utökning. Om 66 % av de anställda reser med bil till
arbetsplatsen motsvarar det ett behov av ca 56 parkeringsplatser. Söder om
Hedskolan och Wennerströmsvägen finns Hedens förskola med ca 36 barn i åldern
1-5 år. Hedens förskola ingår inte i trafikutredningen men påverkas genom att det
idag inte finns några anordnade parkeringsplatser till verksamheten. Föräldrar
parkerar idag utmed Åkerbärsvägen som ligger intill förskolan.
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Parkeringsbehovet för föräldrar som hämtar och lämnar barn på förskolan har
bedömts till ca 6 platser. Antalet anställda som arbetar samtidigt på förskolan
bedöms till ca 4 personer baserat på skolverkets statistik 5,2 barn/personal på
förskola. Med en bilandel på 66 % motsvarar det ett behov av ca 3
parkeringsplatser.
5.2.5

5.2.6

5.3

Samlat parkeringsbehov
Det samlade parkeringsbehovet för bostäder och verksamheter inom
utredningsområdet och på Hedens förskola sammanfattas i tabellen nedan.
Funktion

Parkeringsbehov

Bostäder Vägmästaren
Arena
Motionsspår

99 bpl
45 bpl
20 bpl

TOTALT VÄGMÄSTAREN

164 bpl

Bostäder Överläraren

40 bpl

TOTALT ÖVERLÄRAREN

40 bpl

Hedskolan (anställda)
Hedens förskola (anställda)
Hedens förskola (föräldrar)

56 bpl
3 bpl
6 bpl

TOTALT SKOLVERKSAMHETEN

65 bpl

SAMLAT PARKERINGSBEHOV

269 bpl

Parkeringsbehov vid särskilda tillfällen
Vid större evenemang i arenan är det möjligt att parkeringen i anslutning till
arenan inte räcker till. Eftersom detta är undantagsfall bör det inte vara
dimensionerande för antalet parkeringsplatser. Vid särskilda evenemang, t ex
Lilla-VM, är det sannolikt att besökare kommer vid olika tider under dagen och att
alla inte stannar hela dagen. Det är också sannolikt att utövarna, och många av
åskådarna, är lag som anlänt till arenan tillsammans, med buss eller till fots från
en skola i närheten. Med en kapacitet på 500 personer på läktaren bedöms det
inte vara rimligt att anta att fler än 600 personer kan komma att vistas i arenan
samtidigt, inkluderat utövare och föreningsaktiva. Hur många som reser
tillsammans kan variera i stor utsträckning, hela lag kan resa tillsammans i buss
medan andra kan resa helt ensamma med bil. Om man antar att besökarna i snitt
tar sig till och från arenan i grupper om fyra personer och 63 % reser med bil,
baserat på utgångspunkt för arenaverksamhet, skulle det motsvara ett
parkeringsbehov på ca 95 parkeringsplatser.

Dimensionerande tid för parkering

De delar som ingår i utredningsområdet ligger geografiskt nära varandra och kan
delvis samutnyttjas. Möjligheten att samutnyttja parkering beror på vid vilka
tidpunkter olika verksamheter har behov av parkering.
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Parkering till bostäder kan ske dygnet runt, bara för att man äger en bil innebär
det inte att man tar bilen till sin arbetsplats under dagen. Behovet är dock
sannolikt som störst kvällar, nätter och helger. Samutnyttjande av platser för
boende bedöms inte vara aktuellt i området.
Föreningsverksamheten i arenan genererar parkeringsbehov på vardagskvällar
efter skoltid och på helger. Även motionsspåret bedöms generera parkeringsbehov
främst vid dessa tider, även om viss aktivitet kan antas ske även vardagar dagtid.
Hedskolan och Hedens förskola genererar parkeringsbehov på vardagar dagtid. En
mindre andel av personalen i dessa verksamheter kan antas stanna kvar efter
ordinarie arbetstid.
Parkeringsbehov
Funktion
Bostäder Vägmästaren
Bostäder Överläraren
Arena
Motionsspår
Hedskolan (anställda)
Hedens förskola (anställda)
Hedens förskola (föräldrar)
TOTALT

Vardagar
dagtid

Vardagar
kvällstid

Helger

99
40
0
5
56
3
6

99
40
45
20
5
1
0

99
40
45
20
0
0
0

209

210

204

Tabellen ovan visar att parkeringsbehovet för utredningsområdet som helhet är
ungefär lika stort oavsett tidpunkt.
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5.4

Planerat utbud av parkering

Inom Vägmästaren planeras 99 parkeringsplatser för bostäder, 60 platser för
arenan och 20 platser för motionsspåret.

Figur 6. Illustrationsbild över Vägmästaren inför samråd.
Detaljplanen för Överläraren rymmer, enligt den senaste illustrationsplanen, ca 37
parkeringsplatser. Planområdet omfattar inte befintliga parkeringsplatser utmed
Wennerströmsvägen. Kommunen har en plan om att projektera om denna yta i
samband med utbyggnaden av Hedskolan. Parkeringsytan kommer även då att
rymma 20 bilar, men parkeringsfickorna ska då snedställas.
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Figur 7. Illustrationsplan för Överläraren till vänster och kommunens skiss på
projektering av parkeringsytan söder om Överläraren till höger.
De 20 parkeringsplatser som finns i anslutning till Hedskolan, norr om
Wennerströmsvägen, kommer enligt kommunens förslag att behållas. Kommunen
avser även anordna 10 parkeringsplatser söder om Wennerströmsvägen i
anslutning till skolan.

Figur 8. Kommunens skiss på parkering i anslutning till skolan.
Det totala utbudet av parkering som planeras sammanfattas schematiskt i figuren
nedan.
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Figur 9. Planerade områden för parkering (totalt 266 platser).
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5.5

Förslag på hantering av parkering

Behovet av parkering för de olika funktionerna inom utredningsområdet uppgår till
ca 270 bilplatser. Baserat på vilka tider olika funktioner har sitt parkeringsbehov
kan det samlade behovet av parkering normalt antas uppgå till ca 210 bilplatser.
Det planerade utbudet av parkering uppgår till 266 parkeringsplatser. Det finns
därmed ett överskott på ca 56 parkeringsplatser i utredningsområdet vid
normaltillfällen.
Nedan ges förslag på hantering av de fem parkeringsområden som angetts i figur
8 på föregående sida.

5.5.1

Parkeringsområde A
Inom detta område planeras parkering som ska täcka behovet för boende på
Vägmästaren. Denna parkeringsyta rekommenderas att endast avses för denna
grupp och inte samutnyttjas med andra funktioner. Antalet parkeringsplatser i
detaljplanen är 99 stycken, vilket är vad normen ställer krav på. Hela
parkeringsbehovet för de boende tillgodoses inom detta parkeringsområde.

5.5.2

Parkeringsområde B
Parkeringsplatsen är avsedd för besökare till arena och motionsspår. Dagtid på
vardagar är parkeringsbehovet för dessa målgrupper litet, några platser behövs
för besökare till motionsspåret. Parkeringsbehovet kvällstid och helger har
uppskattats till ca 65 bilplatser (arena+motionsspår) vilket ryms inom de 80
bilplatser som planeras. Överskottet blir 15 bilplatser. Dagtid kan
parkeringsplatsen användas av anställda på Hedskolan (behov motsvarande 29
platser).

5.5.3

Parkeringsområde C
De parkeringsplatser som anordnas inom Överläraren är avsedda för boende inom
planområdet. Dessa parkeringsplatser bör inte samutnyttjas med andra. Om delar
av parkeringsområde D öronmärks för boende på Överläraren kan antalet
bostäder utökas och antalet parkeringsplatser inom parkeringsområde C minskas.

5.5.4

Parkeringsområde D
De 20 parkeringsplatser som finns utmed Wennerströmsvägen kan användas för
flera olika funktioner. Primärt bör det finnas plats för föräldrar som hämtar och
lämnar barn på Hedens förskola och yngre barn på Hedskolan. För detta ändamål
kan ca 8 parkeringsplatser (6+2) öronmärkas. En god koppling krävs mellan
parkeringen och förskolan, de gående bör ledas via gång- och cykelvägen så att
de inte behöver passera den del av Wennerströmsvägen som trafikeras av bilar.
Resterande 12 parkeringsplatser kan förslagsvis öronmärkas för boende på
Överläraren, vilket innebär att fler bostäder kan byggas där alternativt att grönyta
kan bevaras för andra ändamål än parkering.

18 av 30

DETALJPLAN VÄGMÄSTAREN 1 SAMT DEL AV GÄLLIVARE 76:1 - Trafik- och parkeringsutredning
Unr 1320022610

5.5.5

Parkeringsområde E
De 30 parkeringsplatser som enligt kommunens förslag kommer att finnas i
anslutning till skolan bör primärt användas av personal till Hedskolan och Hedens
förskola. Det samlade parkeringsbehovet för anställda i dessa verksamheter har
bedömts till ca 59 (56+3). Underskottet av parkering, 29 platser, kan hanteras
inom parkeringsområde B eftersom denna parkering i stort sett är tom dagtid.

5.5.6

Sammanfattning
Med hantering av parkering enligt förslagen ovan får parkeringsområde B, vid
arenan och motionsspåret, ett överskott av parkeringsplatser på vardagar dagtid
motsvarande ca 45 platser. På kvällar och helger är överskottet på denna
parkeringsyta ca 15 platser. En rekommendation är därför att minska antalet
parkeringsplatser vid arenan till 65 bilplatser istället för 80.

Figur 10. Förslag på hantering av parkering.
Vid bedömning av parkeringsbehovet vid arenan har hänsyn tagits till en
överlappning mellan två omgångar lag/grupper idrottsutövare. Det innebär att
parkeringen har utrymme att hantera anställda vid skolan som står kvar en stund
efter att träning har påbörjats i arenan.
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Kvällstid och helger finns även ett överskott av parkeringsplatser på
parkeringsområde D och E motsvarande ca 38 platser. För ett optimalt nyttjande
av parkering i området skulle besökare till arena och motionsspår kunna parkera
vid skolan på kvällar och helger vilket skulle kunna frigöra ytterligare ytor vid
arenan. Avståndet bedöms dock vara för långt för att det ska vara acceptabelt för
besökare, med hänsyn till att många utövare troligen har utrustning och väskor
med sig. Anställda har normalt större acceptans för gångavstånd eftersom bilen
ska stå parkerad hela dagen.
Vid särskilda evenemang som drar många besökare till arenan blir behovet av
parkering större än vid normalfallet. I det räkneexempel som användes tidigare
med 600 samtida besökare till arenan skulle parkeringsbehovet kunna uppgå till
ca 95 parkeringsplatser. Om det endast finns 45 parkeringsplatser öronmärkta för
arenan medför det ett underskott på 50 platser inom parkeringsområde B.
Eftersom särskilda evenemang sannolikt sker på helgen kan besökarna använda
parkeringsplatserna inom parkeringsområde E och delar av parkeringsområde D,
vilka rymmer 38 (30+8) bilar baserat på förslag om hantering av dessa ytor. Det
underskott på ca 12 platser som kvarstår bör vid sådana särskilda evenemang
kunna hanteras tillfälligt inom skolgården.
Om särskilda evenemang skulle medföra ett större parkeringsbehov än beräknat
kan andra insatser vidtas för att påverka resandet. Exempelvis kan det sättas in
särskilda bussturer som slussar besökare till arenan, eller ges information till
besökare att parkeringsutbudet är begränsat och att man om möjligt bör välja
andra färdsätt än bilen från exempelvis bostad eller hotell. Det ska understrykas
att parkering inte bör dimensioneras utifrån parkeringstoppar som infinner sig
väldigt sällan. Inför stora evenemang bör det göras en bedömning av behovet
varpå en plan tas fram för att hantera resorna till och från arenan.
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6.
6.1

Trafiksäkerhet för barn
Barns förutsättningar i trafiken

Barn kan lära sig trafikregler men enligt forskning är det först när barn blir lite
äldre som de utvecklar en förståelse för dem. Det krävs också en viss mognad för
att förstå trafikantbeteenden, avläsa samband mellan fordons hastighet och tid,
och att samspela med andra trafikanter. Trafikverket brukar tala om en ålder på
omkring 12 år. Enligt studier förlitar sig ofta små barn på trafiksignaler medan
äldre barn gör bedömningar utifrån den totala trafiksituationen, liksom vuxna gör.
I en studie från 1993 videofilmades barn i lågstadieålder vid fyra övergångsställen
med relativt hög trafikmängd. Bland de yngre barnen sprang många rakt ut i
körbanan och ofta tittade de på trafiken först när de var ute på gatan. Barn i
grupp tenderade att titta mindre på trafiken än barn som gick ensamma.
Barn utvecklas genom lek, vilket är ett sätt att lära sig och utforska sin närmiljö.
Lekarna kan ske överallt, även i trafiken. Yngre barn kan inte sprida sin
uppmärksamhet utan ägnar sig åt en sak i taget. Ett lekande barn koncentrerar
sig på sin lek och kan glömma bort det som sker runt omkring. Barn som cyklar är
koncentrerade på manövrerandet av cykeln och kan inte fullt ut uppmärksamma
trafiken samtidigt.
När man planerar trafikmiljöer som är viktiga för barn måste man dels ta hänsyn
till att vägen inte bara är en transportsträcka för dem och dels att barn inte är fullt
utvecklade för att samspela med andra trafikanter. Därför går det inte att förvänta
sig att miljöer kan byggas så att barnen beter sig på ett visst sätt. Istället behöver
trafikmiljön anpassas så att övriga trafikanter tar hänsyn till barnen.

6.2

Passage över Messhedsvägen

Skolbarnen på Hedskolan kommer att använda den nya arenan för idrott under
skoldagen. För att ta sig dit behöver de passera Messhedsvägen som är en barriär
för barnen genom sin trafikmängd på 3 100 fordon per dygn. Vägen måste också
passeras av barn som bor norr om den. Det är därför viktigt att det finns en säker
övergång över vägen.
När man anlägger övergångsställen och passager är det viktigt att utgå från vilka
målpunkter de som går och cyklar rör sig mellan. Mindre barn kan lära sig att ta
en viss väg även om det innebär en omväg, medan äldre barn troligen tar den
närmaste vägen precis som vuxna, även om det innebär att man passerar vägen
där anordnad passage saknas. Små barn kan dock ta efter de äldres beteende.
Hedskolan har en tydlig entré för gående i anslutning till befintligt övergångsställe
vid korsningen med Domänvägen. Utmed skolan finns i övrigt inga entréer eller
gång- och cykelvägar som kopplar skolgården till Messhedsvägen. Ur detta
avseende är befintligt övergångsställe logiskt lokaliserat. Barn som ska ta sig
mellan skolan och bostäder utmed Domänvägen behöver bara passera
Messhedsvägen vid övergångsstället och sedan gå utmed trottoaren på höger sida
av Domänvägen.
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Skulle övergångsstället flyttas västerut skulle dessa barn med stor sannolikhet
ändå passera Messhedsvägen där befintligt övergångsställe finns. Det är därför
rimligt att övergångsstället finns kvar.

Figur 11. Befintligt övergångställe över Messhedsvägen.
Barn som ska gå mellan skolan och arenan behöver i nuläget korsa både
Messhedsvägen och Domänvägen. För att skapa god säkerhet för dem finns två
lösningar.
Den ena lösningen är att anlägga ett övergångsställe på den västra sidan om
korsningen med Domänvägen, vilket innebär att barnen kan välja att passera
Messhedsvägen på två ställen beroende på deras målpunkt. Övergångsstället bör
placeras i höjd med arenans entré eller närmare Domänvägen för att skapa en så
gen gångväg som möjligt. Trottoaren på Messhedsvägens södra sida, utmed
skolan, är smal och bör om möjligt breddas så att barnen får mer utrymme. Helst
bör hela sträckan mellan skolans gång- och cykelanslutning och övergångsstället
dimensioneras för både gående och cyklister för att öka säkerheten för barnen.
Övergångsstället bör höjas upp för att tvinga ned bilisternas hastighet. Om möjligt
kan Messhedsvägen smalnas av till ett körfält i anslutning till övergången så att
avståndet att passera över vägen blir kortare. Möjligheten att smalna av vägen är
dock beroende av avståndet till Domänvägen. Trafiksignaler kan övervägas.
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Den andra lösningen är att anordna ett övergångsställe över Domänvägen. Det
bör läggas så nära korsningen med Messhedsvägen som möjligt för att inte hamna
för nära infarten till idrottsanläggningen. På så sätt kan en gångväg ledas separat
utan att barnen ska gå via infarten till parkeringsplatsen. Övergångsstället bör
vara upphöjt i sådan utsträckning att bilister tvingas stanna eller köra mycket
långsamt. Trafiksignaler kan övervägas.
Hastighetsgräns 30 km/tim är fortsatt att rekommendera på Messhedsvägen
utmed skolan samt på Domänvägen.

6.3

Hämtning och lämning av skolbarn

I dagsläget finns ingen anordnad plats för hämtning och lämning av barn till
Hedskolan. Föräldrar släpper bland annat av barnen utmed Messhedsvägen. I
samband med att området utvecklas bör en särskild plats anordnas för att öka
trafiksäkerheten kring skolan. Fyra alternativ har identifierats:
1.
2.
3.
4.

Parkering söder om Överläraren (parkeringsområde D)
Parkering vid skolan (parkeringsområde E)
Utmed Messhedsvägen
Vid arenan (parkeringsområde B)

6.3.1

Alternativ 1 – Parkering söder om Överläraren (parkeringsområde D)
I förslaget på lösning av parkering rekommenderas att parkeringsområde D
används för föräldrar som ska hämta och lämna barn på Hedens förskola eller
yngre elever vid Hedskolan, dvs. föräldrar som parkerar bilen och följer med in till
skolverksamheten. Resterande del av parkeringsplatsen har föreslagits tillhöra de
boende på Överläraren. Om all parkering till bostäderna istället skulle anordnas
inom Överläraren skulle 12 parkeringsplatser frigöras för andra ändamål inom
parkeringsområde D. Ett alternativ skulle då vara att använda dessa platser för
hämtning och lämning av skolbarn till Hedskolan. Med en trottoar norr om ytan
som kopplar an till befintlig gång- och cykelväg öster om parkeringen kan en
säker gångväg anordnas för barnen. Alternativet innebär att den västra delen av
Wennerströmsvägen och Vinbärsvägen belastas av trafiken från skjutsande
föräldrar. Föräldrar som kommer ifrån eller ska till stadens södra delar kan även
antas köra utmed lokalvägnätet mellan E45 och skolan vilket ger ökad trafik på
bostadsgator.

6.3.2

Alternativ 2 – Parkering vid skolan (parkeringsområde E)
I förslaget på lösning av parkering rekommenderas att parkeringsområde E
används av anställda till Hedskolan och Hedens förskola. Om fler anställda skulle
hänvisas till arenaparkering (parkeringsområde B) skulle det frigöras yta på
parkeringsområde E som kan användas för hämtande och lämnande föräldrar.
Ytan kan utformas så att barnen kan ta sig direkt mellan avlämningsytan och
skolgården. Wennerströmsvägen belastas av trafiken mellan skolan och
Messhedsvägen. Liksom för alternativ 1 finns risk att lokalvägnätet mellan skolan
och E45 i söder används som färdväg, vilket ger mer trafik på bostadsgator.
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6.3.3

Alternativ 3 – Utmed Messhedsvägen
Nuvarande situation vittnar om att föräldrar lämnar av sina barn utmed
Messhedsvägen. Det är logiskt eftersom Messhedsvägen är en huvudgata i
området och man inte behöver ta omvägar in på mindre gator i lokalnätet för att
hämta och lämna barnen. Det finns en stor fördel med att barnen hämtas och
lämnas utmed Messhedsvägen eftersom det är önskvärt med begränsad biltrafik
på Wennerströmsvägen i anslutning till skolgården. Så som Messhedsvägen är
utformad idag är det dock ingen bra lösning.
Ett förslag är att bredda Messhedsvägen så att det ryms parkeringsfickor på båda
sidor av vägen för tillfälligt stannande i samband med hämtning och lämning. Det
gör att hämtning och lämning samlas till en plats istället för att föräldrar hämtar
och lämnar barn utmed hela gatan. Det ger en mer strukturerad och lugn
trafikmiljö där stannande inte innebär hinder för annan trafik. Alternativet ställer
krav på ett väl utformat övergångsställe över Messhedsvägen i anslutning till
arenan då barn kommer att lämnas och hämtas på båda sidor av gatan. En stor
fördel med alternativet är att man kan använda ytan även för skolbussangöring,
vilket presenteras i kapitel 6.4.
Ett utformningsförslag för gatans östra sida finns som bilaga till denna rapport.
Om fickan ska användas även för skolbuss gäller utformningskrav som framgår av
kapitel 6.4. Kommunen behöver utreda möjligheten att göra samma lösning på
gatans södra sida. Möjligheten att bredda trottoaren så att man kan ta sig mellan
skolan och arenan både till fots och med cykel bör utredas.

6.3.4

Alternativ 4 – Vid arenan (parkeringsområde B)
Det har konstaterats att det kommer att finnas ett överskott om ca 45
parkeringsplatser vid arenan dagtid på vardagar, även om delar av skolans
anställda parkerar där. Det finns därför utrymme för föräldrar att hämta och
lämna barn där. Alternativet innebär att barnen måste gå över Messhedsvägen för
att komma till och från skolan. Det kan vara acceptabelt under förutsättning att
övergångsställena håller hög säkerhetsklass. Liksom alternativ 3 innebär lösningen
att trafiken belastar Messhedsvägen som är bättre lämpad att hantera trafiken än
de mindre lokalgatorna söder om skolan. Eftersom delar av personalen vid skolan
kan parkera där innebär alternativet dock att det blir en stor koncentration av
trafik i samband med skoldagens början och slut. Alternativet ställer krav på att
barnen på ett säkert sätt kan ta sig över parkeringsplatsen, vilket kan vara svårt
att säkerställa. Det kommer att finnas barn som börjar eller avslutar sin skoldag
på den nya idrottsanläggningen. Oavsett alternativen bör det därför finnas plats
för avlämning och hämtning utmed kantstenen intill arenabyggnaden eller söder
om parkeringsytan, så att barnen inte behöver gå genom parkeringsplatsen.
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6.3.5

Rekommendation om alternativ
Baserat på för- och nackdelar med de identifierade alternativen framstår alternativ
3 som det bästa. Redan idag stannar föräldrar till utmed Messhedsvägen för att
hämta upp eller släppa av sina barn. Det beror sannolikt på att Messhedsvägen är
en del av det övergripande huvudvägnätet och att föräldrarna inte behöver ta sig
in på lokalgator, Messhedsvägen innebär färre omvägar. Alternativet innebär
därmed att lokalgatorna kring skolan hålls mer fredade från biltrafik vilket är
positivt för skolmiljön och trafiksäkerheten vid skolan och förskolan. Lösningen
innebär även att skolbussen får en ficka att stanna till i, liksom bussar som kan
komma att köra till arenan vid evenemang.
Av övriga alternativ bedöms alternativ 4 vara det näst bästa eftersom det finns ett
överskott av parkering vid arenan och alternativet inte ger trafik på
Wennerströmsvägen. Alternativet innebär dock fler säkerhetsrisker för barnen.
Alternativ 1 och 2 bedöms inte vara lämpliga. Dels medför de trafik på
lokalgatorna vid skolan och förskolan, dels tar de yta i anspråk som är bättre
lämpad att använda för annat i enlighet med förslag till hantering av parkering.

6.4

Skolbussangöring

Skolbussen stannar idag utmed Messhedsvägen utan anordnad hållplats. Att
vägen används för skolbusstrafik är lämpligare än att bussen ska köra in till skolan
via Wennerströmsvägen. Det bör dock finnas anordnade hållplatser utmed
Messhedsvägen med god koppling till gångnätet.
Hållplatser kan utformas på olika sätt, enligt ”Vägar och gators utformning i
tätort” (Trafikverket och SKL) kan följande vara lämpliga för tätortsmiljö:
timglashållplats, enkel stopphållplats, glugghållplats, körbanehållplats och
fickhållplats. Timglashållplats är inte lämpligt på Messhedsvägen på grund av att
trafikflödet utmed vägen är relativt högt. Även glugghållplats bedöms olämplig för
Messhedsvägen då den inte rekommenderas i så kallade mjuktrafikrum där det
ska finnas samspel mellan motortrafikanter och oskyddade trafikanter.
En enkel stopphållplats utformas så att övrig trafik stoppas bakom bussen när den
lämnar av och tar på passagerare. För att stressade trafikanter inte ska köra i
motsatt körbana behöver en lång refug som inte är överkörbar eller ett staket
anläggas mellan körfälten i anslutning till hållplatsläget. En enkel stopphållplats
kan vara lämplig utmed Messhedsvägen. Om ett övergångsställe anordnas i höjd
med arenans entré bör stopphållplatsen förläggas väster om detta, minst 10
meter från övergångsstället. Om man väljer att anordna parkeringsfickor utmed
Messhedsvägen för hämtande och lämnande föräldrar ryms troligen inte en enkel
stopphållplats.
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Figur 12. Exempelutformning av enkel stopphållplats (Trafikverket/SKL)
Körbanehållsplats innebär att bussen stannar på körbanan intill vägkanten. Det är
det alternativ som är enklast att genomföra. Körbanehållplatser ska normalt inte
anordnas på vägar med högt trafikflöde. Om det bara är skolbuss som angör
hållplatsen blir inte störningen så omfattande varför det skulle kunna övervägas.
Det ska dock påpekas att trafiksäkerheten inte blir lika god som med en enkel
stopphållplats, det finns inget som fysiskt hindrar bakomvarande trafikanter att
köra över i motsatt körbana för att komma om bussen. På platser där barns
trafiksäkerhet prioriteras är det därför tveksamt om körbanehållplatsen bör
övervägas.
Det kvarvarande alternativet är att anordna fickhållplatser. Hållplatsen läggs då i
en egen ficka vilket innebär att vägen behöver breddas. Messhedsvägen är ca 7
meter bred, körbanornas bredd bör vara ca 5,5-6 meter totalt vilket innebär att
det finns visst utrymme att ta ifrån, men en breddning är ändå nödvändig.
Längden på fickan rekommenderas vara bussens längd + ca 11 meter.
Breddningen av vägen ska påbörjas ca 16 meter före fickan och ca 10 meter efter
den. Om fickhållplats är aktuellt för Messhedsvägen bör den anordnas väster om
entrén till arenan så att ett eventuellt övergångsställe i höjd med arenans entré
kan anordnas. Liksom för den enkla stopphållplatsen ska övergångsställen
placeras minst fem meter före hållplatsen och minst 10 meter efter den. Om
Messhedsvägen breddas med plats för fickor för föräldrar som hämtar och lämnar
barn är fickhållplatsen mycket lämplig för skolbussen då den kan använda samma
utrymme som föräldrarna. Hållplatslägena bör dock märkas ut så att föräldrar är
medvetna om att de ska lämna plats för bussen.
Ett alternativ till att anordna skolbusshållplats längs med Messhedsvägen är att
skapa en hållplats i anslutning till arenaparkeringen. I kombination med att
anställda parkerar där och att föräldrar lämnar och hämtar barn med bil kan det
bli hög belastning på denna parkering vid samma tider som skolbussen angör
platsen, vilket ställer stora krav på att varje funktion kan hanteras utan att
barnens trafiksäkerhet försämras.
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7.

Flödesfördelning
I denna utredning har en bedömning av trafikalstring gjorts samt förslag på
möjliga lösningar för parkering och hämtning och lämning av skolbarn. Då det inte
är beslutat hur och var parkering och hämtning/lämning ska ske går det inte att
göra en fullgod bedömning av hur flödena kommer att fördela sig. Resonemangen
nedan är en uppskattning baserat på olika alternativ. Utan en fastställd lösning
och en djupare trafikanalys går det inte att avgöra i detalj hur fördelningen ser ut.
Det ska också konstateras att det finns stora osäkerheter i bedömningen av
trafiken som genereras av framför allt arenan och motionsspåret.

7.1

7.2

7.3

Vägmästaren

Bostäderna som ska byggas inom planområdet har enligt planförslaget utfart mot
Vinbärsvägen i väster. Trafiken till arenan och motionsspåret ansluts via
Domänvägen till Messhedsvägen. Trafiken från planområdet belastar därmed
främst de större gatorna, med vidare koppling till huvudvägnätet E45 i norr och
Nuolajärvivägen i öster. Ökad trafikmängd på Messhedsvägen ställer stora krav på
passagemöjligheter mellan skolan och arenan. Domänvägen, som idag i huvudsak
är en bostadsgata, belastas mellan arenans utfart och Messhedsvägen. Vid större
evenemang i arenan kan söktrafiken till parkering öka, vilket kan innebära trafik
utmed hela Domänvägen.

Överläraren

Hur trafiken fördelar sig till och från Överläraren beror på var utfart till området
anordnas. Utfart mot Messhedsvägen ger troligen mindre trafik på lokalgatorna
söder om Överläraren än om utfart placeras mot Vinbärsvägen i väster.

Hedskolan

Trafikfördelningen från skolans trafik är svårast att sia om på grund av de ogivna
förutsättningarna. Så som förslaget till hantering av parkering ser ut kan skolans
parkeringsbehov täckas till ca hälften vid skolan utmed Wennerströms väg och till
den andra hälften på arenaparkeringen. Messhedsvägen är mer lämpad att
hantera trafikflödet än Wennerströmsvägen och övriga lokalgator söder om
skolan. Det finns en risk att anställda först kör till skolan och sedan vänder tillbaka
och kör till arenaparkeringen om det är fullt vid skolan. Det skapar onödig trafik
vid skolan. För att undvika det krävs att skolan strukturerar parkerandet genom
att hänvisa personal till den ena eller den andra parkeringsplatsen.
Var angöring för hämtning och lämning av barn placeras påverkar i hög grad
flödesfördelningen. Angöring utmed Messhedsvägen, vilket har rekommenderats i
utredning, koncentrerar trafiken till huvudvägnätet och ger mindre belastning på
lokalnätet som omges av mer känsliga miljöer, t ex skolgården.
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7.4

Prognostiserad utveckling

I tabellen nedan visas dagens trafik och en uppräkning till år 2032. År 2015 har
använts som grund för uppräkning av trafik till prognosåret. Blå text i kolumn
”ÅDT 2032” visar bedömt trafiktillskott på grund av utbyggnadsplanerna i
området. Hedskolans trafikalstring är utspridd över vägnätet då personalen
förväntas parkera i olika delar av området. Även hämtning och lämning av
eleverna förväntas ske i olika delar av området.
Ur trafikmodellen går det inte att utläsa framtida trafik på Malmbergsleden, varav
trafiken har räknats upp enligt Trafikverkets regionala uppskrivningstal
(Trafikverket, 2016). Dessa uppskrivningstal visar på en ökning av tung trafik på
33 % till år 2040, men bara 1 % för personbilar.

Gata

Del

ÅDT 2015
(% tung trafik)

ÅDT 2032
(% tung trafik)

Skyltad
hastighet

Malmbergsleden

Förbi
planområdet

9500
(6%)

9700
(8%)

50
km/h

Messhedsvägen

Öster om
Vinbärsvägen

3100
(5%)

3400 (+200)
(5%)

30/50*
km/h

Vinbärsvägen

Norr om
Messhedsvägen

4100
(9%)

5100 (+250)
(9%)

50
km/h

Vinbärsvägen

Söder om
Messhedsvägen

2500**
(5%)

2800 (+250)
(5%)

50
km/h

Wennerströmsvägen

Väster om
Hedskolan

500
(0%)

620 (+120)
(0%)

30
Km/h

* Sedan den 1 oktober 2016 finns en föreskrift som anger att hastigheten på
Messhedsvägen mellan Vinbärsvägen och 100 meter öster om Domänvägen ska vara 30
kilometer i timmen på vardagar mellan 07.00 och 16.00.
**Uppskattning baserat på att mätning längre söderut på gatan som visar på ÅDT=1350 f/d
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8.

Sammanfattning och slutsatser
En trafikalstringsbedömning bygger på tillgängliga uppgifter, ju mer konkreta
uppgifter som finns desto korrektare blir bedömningen. I denna utredning är
arenan en osäkerhet eftersom det i detta skede inte går att veta exakt hur den
kommer att användas av föreningsverksamhet. Det finns heller inga uppgifter om
hur många som besöker motionsspåret dagligen. Hur många skolbarn som
skjutsas med bil baseras på en nationell undersökning vilket leder till osäkerhet i
bedömningen. Baserat på de uppgifter som tillhandahållits och de utgångspunkter
som använts har trafikalstringen vardagar bedömts enligt följande:
Trafikalstring (fordon per vardagsdygn)
Nuläge

Enligt planerad
utv.

Förändring

Vägmästaren
Överläraren
Hedskolan

120
0
380

665
145
600

+ 545
+ 145
+ 220

Totalt

500

1410

+ 910

Område

Bostäder genererar trafik även på helgen, medan trafiken till Hedskolan är i stort
sett obefintlig på helgen. Huruvida arenan genererar mer eller mindre trafik på
helgen jämfört med vardagar är oklart.
Med planerad utveckling kommer trafiken i området att öka. Påverkan blir störst
utmed de gator som redan idag har hög trafikmängd, Messhedsvägen och
Vinbärsvägen. I förlängningen påverkas även E45 och Nuolajärvivägen. Den ökade
trafiken kan innebära konsekvenser, främst begränsad framkomlighet utmed
huvudvägnätet när trafiken är som mest intensiv. Det ställer ökade krav på säkra
och tillgängliga passager och övergångsställen för korsande gång- och cykeltrafik.
Det ställer också krav på längsgående infrastruktur för oskyddade trafikanter.
Redan idag har Vinbärsvägen och Messhedsvägen så mycket trafik att gång och
cykling i blandtrafik är olämpligt, för gående finns trottoarer men för cyklister
finns inga längsgående alternativ.
Lågtrafikerade gator i stadens lokalnät bedöms påverkas i mindre utsträckning.
Viss trafik lär dock gå mellan centrum och aktuella områden via lokalnätet.
Lokalgator är närmiljöer till bostäder och där är trafiken mindre önskvärd. Trafiken
kan styras med reglering så att fler väljer huvudvägnätet.
Barnens trafiksäkerhet är en primär fråga i området. Utredningen har pekat ut
behov av ytterligare ett övergångsställe mellan skolan och arenan, antingen över
Messhedsvägen eller över Domänvägen. Befintligt övergångsställe bedöms vara
väl placerat och bör behållas. Möjligheten att cykla mellan arenan och skolan på
ett säkert sätt bör ges fokus i utformningen av området, befintlig trottoar utmed
Messhedsvägen ger endast god tillgänglighet för gående.
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Utredningen har pekat ut flera möjliga alternativ för var hämtning och lämning av
barn med bil kan ske. Alternativ 3 med plats för hämtning och lämning i fickor
utmed Messhedsvägen har bedömts som det bästa alternativet eftersom trafiken
då håller sig till huvudvägnätet och inte kommer utmed Wennerströmsvägen och
inpå skolgården. Lösningen innebär också möjlighet till samordning med
skolbussangöring.
Parkering till bostäder ordnas inom aktuellt kvarter för både Vägmästaren och
Överläraren. Antalet parkeringsplatser som ska anordnas ska följa kommunens
parkeringsnorm. Arenans parkering kommer att stå tom dagtid och kan därför
användas av skolans personal. Då frigörs befintliga parkeringsytor utmed
Wennerströmsvägen vilket ger plats för parkering för Hedens förskola, bostäderna
på Överläraren samt annan användning än parkering. Det planerade antalet
parkeringsplatser i anslutning till arenan har bedömts överskattat, det bedöms
tillräckligt med 65 parkeringsplatser i stället för 80. Vid särskilda evenemang, till
exempel Lilla VM, kan det uppstå brist på parkering. En plan för hur trafiken ska
hanteras vid sådana särskilda tillfällen bör utarbetas.
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