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1

UPPDRAGET

Ett planarbete pågår för LKAB:s fastighet Gällivare 5:14. Detaljplanen utgör
en del av utvecklingsområdet Repisvaara som totalt beräknas inrymma cirka
1 000 nya bostäder. Det aktuella planområdet omfattar 50-60 bostäder i form
av friliggande villor. Inom området bereds även plats för skola och vård.
Detta PM redovisar resultatet av en trafiksäkerhetutredning som genomförts i
samband med detaljplanearbetet. Trafikutredningens syfte är att utreda
trafiksäkerheten inom och i anslutning till planområdet, baserat på framtagna
planunderlag och skisser för exploatering av området, samt att föreslå
förbättringsåtgärder. Huvudfokus är barns säkra skolvägar.

Gällivare tätort

Repisvaara
Norra

Repisvaara
Mitt

Repisvaara
Nordvästra

Repisvaara
Södra

Figur 1. Orienteringskarta (Bakgrundskarta: Lantmäteriets ortofoto med gränser. Bearbetning:
WSP).
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2

KOMMUNALA STYRDOKUMENT

Nedan listas kommunala styrdokument som bedöms ha betydelse för
planering och utformning av gång- och cykelvägar i planområdet.
Trafikstrategi för Gällivare kommun är under framtagande och har inte
beslutats politiskt.
Styrdokument

Riktlinjer/relevant innehåll

Repisvaara
Utvecklingsplan
2013-05-20

Strategier för hållbara transporter:
För att uppmuntra användning av alternativa trafikslag på Repisvaara
ska gaturummet signalera en prioritering enligt nedan:
·
·
·
·

Gång/Cykel/Skidor/spark – sker på särskild del vid sidan av
vägen
Kollektivtrafik
Bilpooler
Privatbilar

Strukturen för gång och cykel ska vara sammanhängande i hela
området och länkas samman med befintlig struktur i anslutning till
Repisvaara. Ny gång- och cykelbana anläggs längs Dundretvägen.
Utformning ska ske på naturens villkor, med så god framkomlighet
som möjligt inom gällande normer. Vintertid hålls ena sidan skottad
och sandad för gångtrafik, den andra sidan ska prepareras för spark
och skidtrafik.
Väderskyddade parkeringar (för cykel, spark och skidor) ska finnas vid
kollektivtrafikens knutpunkter.
Genvägar för gående och skidåkare ska utformas i naturmark, längs
höjdkurvorna på naturens villkor och korta avstånden.
Strategier för hållbara livsmiljöer:
Repisvaara ska utformas så att det uppmuntrar till lek och lärande om
en hållbar livsstil. Naturplatser med äventyrslek etc ska placeras där
människor rör sig, samtidigt som de ska vara skyddade från
skotertrafik.
Hållplatser ska placeras med utsikt och ges väderskydd.

Fördjupad
översiktsplan
Gällivare,
Malmberget
och
Koskullskulle
2014-05-19

Rekommendationer för Repisvaara Dundret
·
·
·

·

Tillkommande service bör lokaliseras i anslutning till befintlig
service.
Naturstråk för rekreation, motion och transport ska lokaliseras
mellan tillkommande kvarter.
Tillgängligheten för barn och personer med
funktionsnedsättning ska särskilt beaktas med anledning av
stora höjdskillnader inom området.
Utrymme för cykel- och sparkparkering ska beaktas tidigt i
planeringen.

I bedömningen konsekvenser av föreslagna rekommendationer
beskrivs vikten av att barnperspektivet beaktas med säkra och trygga
passager för oskyddade trafikanter.

Trafikstrategi
Gällivare
kommun
(under
framtagande)
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Mål för trafiksäkerhet:
·
·
·

Gång- och cykelvägar för oskyddade trafikanter bör utformas
så att de skapar säkra miljöer för barn
Skolvägar för barn ska vara trafiksäkra.
Plankorsningar mellan skyddade trafikanter ska
hastighetssäkras

·

·
·
·
·
·

Plankorsningar mellan skyddade trafikanter och oskyddade
trafikanter ska hastighetssäkras alternativt utformas som
planskilda.
Hastigheten utmed gatunätet ska utgå från jämn
hastighetsstandard.
Gång- och cykelvägar ska vara belysta
Kritiska punkter i trafiksystemet ska vara belysta.
Väg- och gatunätet ska utformas och anpassas så att
trafiksäkerheten för trafikanter som vistas i den ökar
Gång- och cykelnätet ska utformas och anpassas så att
trafiksäkerheten för trafikanter som vistas i den ökar

Mål för tillgänglighet:
·

·
·

Ett sammanhängande och gent nät med så få hinder som
möjligt ska prioriteras för gång- och cykeltrafiken mellan viktiga
målpunkter inom tätorten
Trafikens barriärverkan för gång- och cykeltrafik ska minska.
Gång- och cykelvägar mellan bostäder och skolor ska vara
trafiksäkra och tillgängliga och särskilt anpassade för skolbarn

Mål för trygghet:
·

3

Barnens skolvägar ska upplevas som trygga och säkra.

VAD ÄR EN TRYGG OCH
TRAFIKSÄKER SKOLVÄG?

En trygg och säker skolväg kan beskrivas som tydlig, enkel, enhetlig och
konsekvent samt lättförståelig. Det är viktigt att ha ett ”hela resan-tänk” när
kommunen arbetar med skolvägar. Skolvägen ska vara trygg och säker från
dörr till dörr.

3.1

GRUNDLÄGGANDE FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR
TRAFIKSÄKERHET

3.1.1

Övergripande transportpolitiska mål

Grundläggande förutsättning för trafiksäkerhetsarbetet utgår ifrån det
nationella övergripande transportpolitiska målet. Syftet med målet är att
säkerställa ett samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportsystem. Under det övergripande målet finns funktionsmålet och hänsynsmålet uppsatta med ett antal prioriterade områden.
Funktionsmålet handlar om att skapa tillgänglighet för resor och transporter.
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till en
grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet för alla.
Hänsynsmålet handlar om säkerhet, hälsa och miljö. Transportsystemets
utformning, funktion och användning ska anpassas och bidra till att ingen
dödas eller skadas allvarligt. Det ska även bidra till att miljökvalitetsmålen
kan nås och till ökad hälsa. Transportsystemet ska även vara jämställt, det
vill säga vara likvärdigt för kvinnors respektive mäns transportbehov.
Nollvisionen är bilden av en framtid där ingen dödas eller skadas allvarligt i
vägtrafiken. Nollvisionen är ett etiskt förhållningssätt, men utgör även en
strategi i syfte att forma ett säkert transportsystem. Trafiksäkerhetsarbetet
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som går i linje med Nollvisionen innebär att gator, vägar och fordon i högre
grad ska anpassas till människors förutsättningar. Ansvaret för säkerheten
delas mellan dem som utformar och dem som använder transportsystemet.
Det är kommunerna som råder över trafiksäkerheten på det kommunala
gatunätet.

3.1.2

Bestämmelser för alla trafikanter

Grundläggande bestämmelser för alla trafikanter återfinns i Trafikförordningen (SFS 1998:1276). En trafikant ska iaktta den omsorg och varsamhet
som krävs med hänsyn till rådande omständigheter. Trafikanten ska särskilt
visa hänsyn mot barn, äldre och personer med olika funktionsnedsättningar.

3.1.3

Barnkonventionen

Det är beslutat av riksdagen att FN:s konvention om barns rättigheter, eller
barnkonventionen som den även kallas, ska genomsyra samhällets alla
verksamheter.1 Olika aktörer ska samarbeta för att skapa en bra miljö för
barnet som ger största möjligheter till överlevnad och utveckling.
Konventionen om barns rättighet är kopplad till säker och trygg skolväg. Barn
ska ges möjlighet att uttrycka sina åsikter i frågor som rör dem, till exempel
vid utformning av den fysiska trafikmiljön.
Propositionen Strategi för att stärka barns rättigheter i Sverige (2009/10:232)
innehåller ett antal principer som ska vara utgångspunkt för riksdag,
regering, statliga myndigheter, landsting och kommuner som i sina verksamheter ska säkerställa barnets rättigheter. Beslut och åtgärder som berör barn
ska följas upp och utvärderas. Detta kräver kontinuerliga barnkonsekvensanalyser (BKA) och utvärderingar av vilka faktiska konsekvenser ett beslut
och åtgärder har fått för barn.
En metod för att på ett systematiskt sätt belysa hur barn och unga påverkas
av ett beslut och att pröva samt beskriva vilka åtgärder och utformningar
inom planering av gator och trafiklösningar som är det bästa för barnen, är
att genomföra en BKA. Genom att integrera BKA-arbete i planeringen säkras
att barns behov tillvaratas. BKA bidrar till att finna anpassade lösningar för
barn och att lösningarna utformas så att en långsiktig hållbar utveckling
främjas – det som är bra för barn är bra för alla.
Inom ramen för detta uppdrag ingår dock inte att genomföra en BKA.

3.2

SÄKERHET OCH TRYGGHET

Säkerhet och trygghet är viktiga aspekter att ta hänsyn till under planeringsprocessen. Även tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga enligt ALM (Boverkets föreskrifter och
allmänna råd) ska tillämpas och innehåller krav vid utformning av den fysiska
miljön på allmänna platser och inom områden för andra anläggningar än
byggnader.
Utifrån ett trafiksäkerhetsperspektiv är det av vikt att avsätta ett ”eget” väl
anpassat trafikutrymme för gående respektive cyklister, eller se till att dessa

1

Barnkonventionens bestämmelser ska ingå i svensk rätt. Lagen föreslås träda i kraft
den 1 januari 2020.
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trafikantgrupper är dimensionerade vid integrerade trafiklösningar. Även
förbättrade drift- och underhållsåtgärder kan bidra till ökad säkerhet och bör
därmed ingå i planeringen.
Närvaro av andra människor skapar trygghet. Utifrån ett trygghetsperspektiv i
förhållande till risk eller upplevd risk, att bli utsatt för exempelvis brott eller
olyckor, finns behov av anpassade trafikutrymmen för gående och cyklister.
Dessa trafikutrymmen ska helst nyttjas av tillräckligt många så att en informell social kontroll uppstår och med fördel bör trafikanterna vara åldersmässigt blandade för att utrymmet ska fungera optimalt.
Trots mer säkerhetshöjande åtgärder inom transportsystemet verkar
otryggheten ha ökat.

3.2.1

Barns förutsättningar

Inom transportsystemet måste stor hänsyn tas till barns förmåga i trafiken. I
unga år är syn och hörsel inte fullt utvecklade hos människan, vilket gör det
svårt för barn att uppfatta vad som händer i den omgivande miljön. Barn har
svårt att överblicka situationen på grund av att de är korta i växten. De saknar även den mognad och erfarenhet som krävs för att inse risker i trafiken.
Det är till exempel svårt för barn att bedöma avstånd och hastigheter hos
bilar som närmar sig dem. Motoriken utvecklas succesivt under uppväxtåren
och därför kan barn lätt vingla till när de cyklar. Barn har även svårt att
behålla koncentrationen längre stunder utan uppslukas lätt av sin lek. Detta
gör att ett barn som ena dagen uppträder trafiksäkert nästa dag kan visa ett
helt annat beteende. Detta kan leda till farliga situationer i trafiken.
I syfte att kunna skapa en bra trafikmiljö är det viktigt att förstå barnens
begränsningar. Trafiken och omgivande miljö måste dessutom anpassas till
barnens olika förutsättningar vid olika åldrar. Alla dessa faktorer måste
beaktas löpande under trafikplaneringsprocessen.

3.2.2

Skolvägar

Utgångspunkten för trafiksäkerhetskriteriet är nollvisionen med målet att
ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor inom
transportsystemet.
Resan längs skolvägen mellan hem och skola innehåller en rad olika
situationer, exempelvis på- och avstigning av skolskjuts/buss, korsande av
gatan längs gång- och cykelvägnätet med mera, som kan vara olika svåra
och komplexa för barnet beroende på ålder. Oavsett färdsätt innebär det en
ökad risk för att barnet ska råka ut för en olycka.
Stress och upplevd oro för en otrygg trafikmiljö är en av flera anledningar till
att föräldrar i allt större omfattning väljer att skjutsa sina barn till både skola
och fritidsaktiviteter. Att många barn skjutsas i bil till och från skolan bidrar
inte bara till negativa konsekvenser för barns hälsa, de ökade trafikrörelserna
kring skolområdet ökar också riskerna i barns närmiljö.
Barn ska kunna gå till skolan på egen hand, vilket ger barn ökad rörelsefrihet. Barriärer i gatumiljön begränsar barns rörelsefrihet i sin närmiljö. Ett
sammanhängande och gent gång- och cykelvägnät mellan hem och skola
bidrar till att fler går och cyklar. Där barn behöver korsa gatan ordnas
passager som säkrar högsta tillåtna hastighet till 30 kilometer i timmen (30
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km/tim). Om framkomlighetsproblem råder för gående och cyklister ordnas
istället ett förhöjt övergångsställe som säkrar högsta tillåtna hastighet till
30 km/tim.
Gator i anslutning till skolområdet föreskrivs med lokala trafikföreskrifter om
högsta tillåtna hastighet 30 km/tim och kompletteras med fysiska åtgärder i
trafikmiljön som bidrar till en säker skolväg.
Andra fysiska åtgärder som bidrar till en upplevd tryggare skolväg är god
synbarhet, vilket innefattar arbete med belysning och sikt samt drift- och
underhållsåtgärder.

4

TRAFIKMÄNGDER

I Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Gällivare, Malmberget och Koskullskulle
2014-2032, föreslås en bebyggelse med 600 till 900 bostäder för området
Repisvaara. Exploateringen beräknas i FÖP teoretiskt medföra ungefär
4 700 resor per dygn, varav 3 900 bedöms vara bilresor. Då området i
dagsläget är planlagt för 1 000 bostäder finns behov av att se över den
trafikalstring som uppskattats i FÖP.
Trafikverkets senaste trafikflödesmätning på Dundretvägen genomfördes år
2008. Denna redovisar en årsdygnstrafik (ÅDT) på 790 fordon varav 6 % är
tung trafik. Mätningarna genomfördes utspritt under året: två i april, en i juli
och två i september. Under mätningens tre dagar i slutet av april uppgick
ÅDT till drygt 3 000 fordon. ÅDT varierar således kraftigt under året vilket
sannolikt kan härledas till hur antalet besökare till Dundret varierar beroende
på säsong.
Trafikverkets uppräkningstal för Eva och manuella beräkningar från 2018 till
2040 i Norrbottens fjäll och inland är 1,01 för biltrafik (för lastbil i Norrbotten
är talet 1,6). Enligt besöksstatistik från Dundrets skidanläggning ligger
antalet skiddagar på ungefär samma nivå 2017 som 2008, vilket kan vara en
fingervisning på att trafiken inte har ökat. Mot denna bakgrund görs ingen
uppräkning av uppmätt trafikflöde på Dundretvägen från 2008.
Figur 2 redovisar en uppskattning av de trafikflöden som områdena i
Repisvaara förväntas alstra. Beräkningarna är utförda med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg, utifrån den information om exploateringsgrad
och markanvändning som finns i dagsläget. Beräkningarna innehåller även
en schablonmässig skattning av nyttotrafiken. Resultaten ska ses som
riktvärden och ska alltid granskas kritiskt utifrån den specifika planeringssituationen.
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Figur 2. Uppskattad trafikalstring utifrån den nya exploateringen. (Bakgrundskarta: Lantmäteriets
ortofoto. Bearbetning: WSP).

5

ANALYS OCH FÖRSLAG TILL
ÅTGÄRDER

I konsekvensbedömningen av de rekommendationer som ges för Repisvaara
i FÖP beskrivs att bostadsområdet innebär att järnvägen och E45 riskerar att
förstärkas som barriär mot centrum. Den nya tunneln för gång och cykel,
under E45 öster om Dundretvägen, som beskrivs i detaljplan för Repisvaara
Norra och som nu är under anläggande, är en viktig åtgärd för att motverka
detta. Området i sig kommer däremot att generera betydligt högre trafikmängder på Dundretvägen, vilket gör att Dundretvägen blir en ny barriär
mellan västra och östra sidan av Repisvaara. Eftersom skolans upptagningsområde främst utgörs av Nordvästra och Södra Repisvaara samt till viss del
av Gällivare centrum, kommer de allra flesta skolbarn som tar sig till skolan
via gång- och cykelväg vara tvungna att korsa Dundretvägen.
För att analysera förutsättningar och behov för barnens säkra skolvägar i
planområdet behöver till exempel även kopplingar mellan övriga utvecklingsområden i Repisvaara undersökas, liksom trafikmängder. Nedan görs en
översiktlig analys av faktorer som har betydelse för barns säkra skolvägar
och i förlängningen, faktorer som har betydelse för säkerhet och tillgänglighet
för samtliga oskyddade trafikanter som rör sig i området.
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5.1

DUNDRETVÄGEN

Dundretvägen, väg 825, ansluter E45 med Dundrets skidanläggning och är
cirka 3 km lång. Vägen går mellan Repisvaara Nordvästra och övriga utvecklingsområden på Repisvaara. Nuvarande hastighetsbegränsning är 70
km/tim (NVDB 2018-06-11). Enligt uppgifter från kommunen kommer
framtida hastighetsgräns vara 50 km/tim förbi bostadsområdena.
Upplevelsen av en gata eller väg är starkt kopplad till den närmaste omgivningen, det vill säga bebyggelse, topografi och vegetation. Detta vägrum
signalerar också vad vägen har för funktion, vad trafikanten kan förvänta sig
och påverkar hur trafikanten beter sig. En analys av vägrummet2 illustreras i
Figur 3. Dundretvägen har i dagsläget en karaktär av landsväg och går
genom ett naturlandskap med omväxlande skogs- och myrkaraktär.
Väggeometri och sikt uppmuntrar till höga hastigheter, tillexempel den raka
sträckan i höjd med Repisvaara Mitt. I dagsläget beskrivs vägrummet bäst
som ett ”transportrum”3 som har en renodlad trafikuppgift och där rummets
väggar inte vänder några anspråk mot vägen.
Vägrummet kommer att påverkas av framtida bebyggelse, men då bebyggelseområden i huvudsak vänder sig bort från vägen, kommer naturkaraktären i vägrummet fortsatt att dominera. Behovet av framkomlighet och
tillgänglighet för oskyddade trafikanter längs Dundretvägen ökar i takt med
att området exploateras. Den parallella gång- och cykelbanan som anläggs
längs Dundretsvägens östra sida skapar tillsammans med vägen ett
”integrerat transportrum”. I ett integrerat transportrum har de oskyddade
trafikanterna ett behov av att färdas i rummet, men har ringa anspråk på att
korsa det. Korsningsanspråket uppkommer i anslutning till korsningar med
andra trafikrum.
Den största förändringen i vägrummet blir vid norra Repisvaara, där båda
sidor av vägen bebyggs, och en fyrvägskorsning tillskapas med infart till
Repisvaras norra respektive nordvästra utvecklingsområde. Detaljplanerna
medger dock ingen bebyggelse närmare än cirka 30 meter från vägen, vilket
ger ett förhållandevis brett vägrum och signalerar inte att vägen är en del av
den bebyggda miljön. Här kommer uppskattningsvis omkring 1 400 passager
av gående och cyklister äga rum per dygn, vilket innebär att vägrummet bör
utformas så att det förstärker ett trafiksäkert beteende hos alla trafikanter.
Repisvaara Mitt är redan idag exploaterat närmast Dundretvägen. Här
skymtar Dundrets fritidsbys stugor mellan träden och restaurang Glada
kocken. Även här ligger bebyggelsen relativt långt från vägen. Här finns
förslag om att anlägga en gång- och cykelpassage över Dundretvägen, vilket
framförallt skulle skapa en genare skolväg för de barn som bor i Repisvaaras
södra delar. Beroende på hur en passage utformas behöver vägrummet
åtgärdas även här för att göra biltrafikanter uppmärksamma på den

2

Vägrum: Rum bildat av tillhörande grönområden med diverse utrustning och
vegetation samt bebyggelse.
3
Läs vidare om Livsrumsmodellen i Sveriges kommuner och landsting och
Trafikverkets handbok Rätt fart i staden (2008).
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annalkande bebyggelsen. Detta är
särskilt viktigt med tanke på att det är
barn som främst kommer att använda
en eventuell passage.
Repisvaara Södra har ännu mindre
”bebyggelsekontakt” med Dundretvägen, då området är långsmalt och
sträcker sig in längs Repisvaaras
sydsluttning. Här finns dock inga
målpunkter på den västra sidan av
Dundretvägen, varför väg/trafikmiljön
inte behöver indikera att biltrafikanterna
behöver ta hänsyn till gående och
cyklister på vägen.
Planområdet ingår inte i föreskriven
lokala trafikföreskrifter om tättbebyggt
område i Gällivare (LTF 2523
2010:002). Kommunens väghållningsmyndighet bör revidera gällande LTF
om tättbebyggt område och föreskriva
så att föreskrifterna omfattar de nya
områdena.

Förslag åtgärder:
En ambition bör vara att ge Dundretvägen en gestaltning som tydliggör
vägens funktion. Detta är särskilt viktigt
vid Repisvaara Norra där stadsdelarna
möts mot vägen och där det finns
tydliga anspråk för framkomlighet och
tillgänglighet för oskyddade trafikanter
att korsa vägen. Detta skulle också
stödja visionen för utvecklingsplanen:
”Planen i norra delen av Repisvaara, i
sluttningen ned mot Vassara och
Figur 3. Analys och åtgärdsförslag av landskapskaraktär längs vägrummet.
Fjällnäs ges en mer stadsliknande
(Bakgrundskarta: Lantmäteriets ortofoto med gränser. Bearbetning: WSP).
karaktär med Dundretvägen som stark
profil med dess parallellgator. Denna
del skapar en visuell koppling mellan
Dundret och Gällivare centrum, samt fungerar som mötespunkt i stadsdelen”.
Omsorg bör ägnas åt vägrummet för att ”krympa” den visuella bredden
genom till exempel trädplantering med mera. Ytterligare exempel på
rumsskapande element är de väderskyddade parkeringarna för cykel- och
spark som ska finnas vid kollektivtrafikens knutpunkter (se Figur 10).
Åtgärder som bidrar till att vägrummet uppfattas mer stadsmässigt:
· Bearbetning av vegetationen (mer parkkaraktär).
· Utformning av diken/slänter.
· Omsorg om materialval.
· Belysning.
· Fysiska gatumiljöns utformning.
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5.2

KOLLEKTIVTRAFIK

Det finns i dagsläget ingen kollektivtrafik i anslutning till Repisvaara.
Kollektivtrafiken ska utökas för att binda ihop Gällivare centrum med
Dundret, via en hållplats vid Repisvaara. I projektrapporten ”Lokaltrafiken i
Gällivare”4 föreslås tre olika alternativa linjer till/från Repisvaara. Samtliga
förslag innebär en turtäthet på 30 minuter i högtrafik och 60 minuter övriga
tider. Planerade hållplatser finns dels på Dundretvägen i anslutning till infart
till Repisvaara Norra respektive Repisvaara Norväst, dels inne i området
Repisvaara Södra (där bussen vänder).
Hållplatsen på Dundretvägen kommer att betjäna boende och besökare till
Repisvaara Norra, Nordvästra samt Mitt, vilket enligt trafikalstringsberäkningen uppskattas till drygt 300 resor per dag (räknat på att cirka
hälften av kollektivtrafikresenärerna i Repisvaara Mitt nyttjar denna hållplats
och hälften den i Repisvaara Södra).

Förslag åtgärder:
·
·

·

6

Planera och skapa plats för de väderskyddade cykel- och
sparkparkeringar som utvecklingsplanen föreslår.
Ska gaturummet signalera en prioritering av kollektivtrafiken är det
viktigt att busshållplatserna utformas som platser man vill vistas på
(väderskyddade, bra belysning, information, god arkitektur).
Viktigt att tänka på gångbanornas anslutning till hållplatserna samt
att skapa tillräckligt med utrymme så att konflikter mellan väntande
resenärer och gång- och cykeltrafiken minskar.

HASTIGHETER

Nollvisionen är grunden för trafiksäkerhetsarbetet och det långsiktiga målet
är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor.
Fordons hastigheter har mycket stor påverkan på trafiksäkerheten. Detta
gäller främst konsekvenserna vid en kollision. Risken för att en personskadeolycka ska inträffa ökar med ökande hastigheter, då förarens möjlighet att
hinna reagera och undvika olyckan minskar.
Vilken konsekvens en olycka får beror på det krockvåld personen utsätts för.
En lägre hastighet och därmed ett minskat krockvåld bidrar till att de allvarliga olyckorna bli färre.
Genom att sänka högsta tillåtna hastighet bidrar det till att risken för att en
olycka ska inträffa minskar och att konsekvensen av en olycka blir lindrigare.
Hastigheterna har stor betydelse för stadens karaktär och hur trafiksäker
gatumiljön uppfattas. Framförallt har det stor betydelse för barn, äldre och
personer med nedsatt funktion. Den upplevda tryggheten hos oskyddade
trafikanter ökar när fordons hastighet är låg och gatumiljön uppfattas som
trafiksäker.

4

Trafikkonsult 2018-03-21
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Där oskyddade trafikanter korsar gatan på passager eller övergångsställen
krävs låga hastigheter. Det räcker inte med att föreskriva lokala trafikföreskrifter om låg hastighet, utan dessa bör kompletteras med fysiska åtgärder
som till de facto säkrar hastigheten till 30 km/tim.
Om inga hastighetsdämpande åtgärder vidtas vid korsningspunkter där
oskyddade trafikanter blandas med fordonstrafik, kan föreskriven och
utmärkt hastighet invagga oskyddade trafikanter i falsk trygghet.5
Särskild hänsyn ska tas till barn, äldre och personer med nedsatt funktion.

Förslag åtgärder:
·

·

·
·

6.1

Se över befintlig gräns och inkludera området inom ramen för
tättbebyggt område - föreskriv ny lokala trafikföreskrifter om
tättbebyggt område.
Högsta tillåtna hastighet 40 km/tim bör föreskrivas med lokala
trafikföreskrifter på del av Dundretvägen, mellan E45 och ny
föreskriven gräns för tättbebyggt område (övrig del av
Dundretvägen, utom tättbebyggt område, bör ges högsta tillåtna
hastighet 60 km/tim).
Passager/övergångsställen säkras med fysiska åtgärder till 30
km/tim.
Intill skola/vård och omsorg bör högsta tillåtna hastighet föreskrivas
30 km/tim.

ÖVERGRIPANDE VÄGNÄT FÖR GÅNG- OCH
CYKELTRAFIK

Det övergripande gång- och cykelvägnätet i området, så som det beskrivs i
framtagna detaljplaner, liksom tidiga skisser för Gällivare 5:14, framgår av
Figur 4.
Enligt strategierna för hållbara transporter inom Repisvaara6 ska gaturummen på Repisvaara utformas för att uppmuntra användningen av alternativa
trafikslag och signalera en prioritering av dessa. Längs Dundretvägen
anläggs en ny gång- och cykelbana som kopplas ihop med den bana som
leder till centrum. Passager över Dundretvägen planeras till fyrvägskorsningen vid infarterna till Repisvaara Norra och Repisvaara Nordvästra.
Ytterligare en passage finns föreslagen i höjd med Repisvaara Mitt, i syfte att
vara en gen länk in i bostadsområdet Repisvaara Nordvästra och vidare mot
skolan.

5
Även ett övergångsställe kan invagga oskyddade trafikanter i falsk trygghet, ett
övergångsställe är en framkomlighetsåtgärd, inte en trafiksäkerhetsåtgärd. Särskilt
barn och äldre litar på de ”vita strecken”.
6
Repisvaara utvecklingsplan, 2013-05-20.
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Figur 4. Analyskommentarer till det övergripande gång- och cykelvägnätet. (Bakgrundskarta: detaljplaneillustrationer, Gällivare kommun.
Bearbetning: WSP).
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6.1.1

Sammanhängande struktur

Strukturen för gång- och cykel ska enligt de övergripande strategierna vara
sammanhängande i hela området och länkas samman med befintlig struktur i
anslutning till Repisvaara. Utformningen ska ske på naturens villkor. Genvägar ska skapas i naturmark längs höjdkurvorna, vilket kortar avstånden
mellan Repisvaaras olika delar.
I den övergripande och ordnade strukturen för gång- och cykel, som framgår
av befintliga planer, finns ingen gen koppling mellan Repisvaara Norra, Mitt
och Södra. Enligt strategierna för området ska dessa genvägar skapas
spontant av de boende genom att stigar trampas upp som sedan kan göras i
ordning och förstärkas med stenmjöl. Detta ger ofta ett bra resultat på öppna
gräsytor men i skogsmiljö kan vegetationen utgöra en barriär som minskar
förflyttningarna till fots. Var det verkliga behovet att förflytta sig finns blir
därmed inte lika tydligt och kan ta mycket längre tid att klargöra. För dem
som inte har den fysiska förmågan att röra sig i terrängen är denna lösning
inte tillfredsställande. Barn, äldre och personer med nedsatt rörelse- och
orienteringsförmåga behöver sannolikt någon form av ordnad väg.

Förslag åtgärder:
·

·

6.1.2

För barns säkra skolvägar bör ordnade gång- och cykellänkar mellan
Repisvaara Södra och Repisvaara Mitt ordnas inne i området. Detta
skulle ge skolbarnen ett gent och tryggt (under förutsättning att
gaturummen i Repivaara Mitt är utformade på ett tillfredställande
sätt) alternativ till att ta sig ner till gång- och cykelbanan längs
Dundretvägen.
Mellan Repisvaara Mitt och Repisvaara Norra är förutsättningarna
för ordnade gång- och cykelkopplingar svårare. Här är terrängtrappor ett alternativ för att åtminstone skapa genvägar för gående
mellan områdena.

Portar under E45

Planskilda gång- och cykelpassager i form av till exempel portar ger, rätt
utformade, hög framkomlighet för både fordonstrafik och oskyddade
trafikanter. Trafiksäkerheten är också mycket god, förutsatt att planskildheten
är utformad så att gående och cyklister alltid väljer den. Det är viktigt att
nivåskillnaden hanteras så att gående och cyklister får en attraktiv väg
genom planskildheten.
För att portar ska upplevas trygga, säkra och behagliga är omsorg om
utformningen, underhåll och skötsel mycket viktigt. Gång- och cykelportar
bör om möjligt utformas med fri sikt genom porten.
En befintlig port under E45 finns öster om Dundretvägen. Denna är enligt
uppgift från kommunen undermålig och håller inte god standard när det
gäller trafiksäkerhet eller tillgänglighet. Därför är det positivt att en ny port för
gång och cykel ordnas väster om Dundretvägen. Den nya porten görs
tillräckligt bred för att rymma en pistmaskin.
Gång- och cykelvägens anslutning till porten på södra sidan av E45 ligger i
kraftigt sluttande terräng, vilket gjort att gång- och cykelvägen anlagts i en
serpentin. Gång- och cykelvägens lutning är brant och radien på kurvan är
snäv, vilket utgör en trafiksäkerhetsrisk. ”Serpentinvägen” kan också
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uppfattas som en omväg av gående varför trappor föreslås ordnas som
alternativ väg.
Så länge den befintliga porten öster om Dundretvägen finns kvar kommer
den att användas. Det bör undersökas om denna går att rustas upp för
exempelvis skotertrafik.

Förslag åtgärder:
·
·
·
·
·

6.1.3

Trappor som alternativ till serpentinvägen (direkt från porten) och
som ansluter bostadsområdet skulle höja attraktiviteten för gående.
Tydlig separering mellan gående och cyklister/spark/skidor minskar
risken för kollision.
Extra belysning utanför porten för att öka överblickbarhet och
trygghet (viktig att belysning och ljusskillnader inte bländar).
Omsorgsfull vård av vegetation i anslutning till porten är en
driftåtgärd som också ökar överblickbarhet och upplevd trygghet.
Utsmyckning och utformningsåtgärder i tunneln för ökad attraktivitet
och trygghet.

Sektion för gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelvägen som anläggs parallellt med Dundretvägen är 3 meter
bred. De kansstensseparerade gång- och cykelbanor som anläggs inom
bostadsområdenas uppsamlingsgator har samma bredd. Tanken är att gångoch cykelstrukturen ska fungera även för spark och skidor under vintern och
att del av vägen ska prepareras för detta.
Bredden 3 meter är den minsta som GCM-handboken rekommenderar för
oseparerad dubbelriktad cykelbana. En separerad gång- och cykelbana med
ett litet cykelflöde (under 2 000 cyklister per dygn) rekommenderas ha
bredden 1,8 meter gångbana och 2,25 meter cykelbana (sammanlagt 4,05
meter). Med tanke på de olika funktioner som ska hanteras på gång- och
cykelbanan är föreslagen bredd, åtminstone parallellt med Dundretvägen där
gång- och cykelvägen har funktionen av ett huvudstråk, i minsta laget.

Förslag åtgärder:
·

·

·

6.1.4

Gång- och cykelbanan parallellt med Dundretvägen bör breddas till
minst 4 meter. Detta skulle också tydligare signalera en prioritering
av gång/cykel/skidor/spark som färdsätt.
Sektionen för gång- och cykelbanan kan om så önskas utformas
med en del för gång och cykel och en ”mjukare del” med stenmjöl
eller flis för skidåkning och löpning.
Anpassa släntutformningen till omgivningen: flackare slänter närmast
gång- och cykelbanan, undersök möjligheten till svackdiken.

Drift och underhåll

Drift- och underhållsfrågor har stor betydelse för oskyddade trafikanters
säkerhet vintertid. Det är viktigt att kommunen som väghållningsmyndighet,
inom ramen för vinterväghållningen, samordnar snöröjning och
halkbekämpning i syfte att minimera risken för halkolycka, eftersom
snöröjningen i sig innebär ökad risk. Framför allt barn, äldre och personer
med nedsatta funktioner är helt beroende av en god vinterväghållning för sin
tillgänglighet samt att det bidrar till förbättrad upplevd trygghetskänsla för
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alla. Av den anledningen är det viktigt att aspekter kring snöröjning och
halkbekämpning finns med tidigt i planeringsprocessen.
Det kan vara en utmaning att säkerställa trafiksäkerhetsansvaret vid driftoch underhållsåtgärder under vinterhalvåret när olika trafikanter har olika
krav på väglag, till exempel när både gående och sparkåkare ska samsas
om gång- och cykelbanorna.
Det är viktigt att välja tekniklösningar för fordon och maskiner så det är
anpassade till den fysiska trafikmiljön som avses för drift- och underhållsarbeten. Särskild uppmärksamhet och hänsyn ska tas vid passager/övergångsställen och separerade gång- och cykelbanor. Inom ramen för ansvar
för gångbanor/trottoarer samt gång- och cykelbanor behöver ansvarsfördelningen mellan väghållningsmyndigheten och fastighetsägare vara tydlig.
I syfte att öka trafikanternas möjlighet att överblicka trafiksituationen ska
siktförhållandena beaktas. Särskild hänsyn ska tas vid korsningar där
oskyddade trafikanter ämnar korsa gatan. Sikten begränsas ofta av
vegetation som inte ses över och beskärs i tillräcklig omfattning. Vegetation
begränsar inte bara sikten, utan kan även skymma vägmärken och begränsa
cyklisters framkomlighet. Siktförbättrande åtgärder bidrar till att många
trafikanters upplevda trygghet ökar.

Förslag åtgärder:
·
·
·
·
·

6.2

Säkerställ utrymme för snöupplag för gång- och cykelvägnätet.
Säkerställ att kommunens trafiksäkerhetsansvar uppfylls under hela
året.
Säkerställ siktförbättrande åtgärder, siktröjning av vegetation längs
gång- och cykelvägnätet samt vid busshållplatsområden.
Säkerställ ansvarsfördelningen mellan kommunen och trafikhuvudmannen vid busshållplats.
Tydlig ansvarsfördelning mellan väghållningsmyndigheten och
fastighetsägare inom ramen för ansvar för gångbanor/trottoarer.

”SKOLFASTIGHETEN”

På fastigheten Gällivare 5:14 planeras bland annat en byggnad,
”Polstjärnan”, som ska rymma förskola, skola samt vårdboende. Preliminära
skisser för Polstjärnan analyseras här ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och
åtgärdsförslag ges främst i syfte att höja skolbarnens säkerhet. Åtgärdsförslagen kan komma att behöva justeras om/när ritningarna för området
förändras.

6.2.1

Generella råd

Vid nybyggnation finns förutsättningar att skapa en trafiksäker skolgård
genom val av tomt och placering av byggnader inom tomten. Utemiljön ska
utformas på barnens villkor och genomföras med tydlighet när det gäller
trafik och rörelsemönster. Generellt bör olika trafikslag skiljas åt för att
minimera risken för kollisioner. Backande fordon bör helt undvikas.
Miljön utanför själva skolgården, men som ingår i skolans fastighet, bör
planeras utifrån de gåendes perspektiv, vilket innebär att cykel, moped och
fordonstrafik får underordna sig. Man bör sträva efter kontrastverkan och
hierarkier mellan de olika ytorna, så att miljön blir lätt att förstå och röra sig i.
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Det är positivt att parkeringar och inlastning är placerade i norr och
separerade från skolgården och områden där gående eller cyklister rör sig.
Möjligheten till rundkörning för godsfordon finns, men som förslaget är
utformat kommer godstransporter vara tvungna att backa in mot lastkajen.
Med trädplanteringar och omsorg kring utformning av parkeringsytorna kan
norrsidan göras trevligare, vilket även ökar upplevelsen av trygghet.
Biltrafik som ska lämna, hämta eller parkera kortare tid hänvisas till den
rundkörningsslinga som planeras längs fastighetens östra sida. Här är viktigt
att säkerställa att hämtning/lämning sker på anvisade platser och inte där det
är ”bekvämt” att stanna. Detta genomförs bland annat genom att reglera
begränsad tid att parkera samt ändamålplats för av- och påstigning. De
snedställda parkeringsplatser som finns föreslagna i en tidig skiss över
trafikutformningen, är inte lämpliga här då det innebär backningsrörelser i en
miljö där skolbarn förekommer.
Utrymmet mellan parkeringsplatserna längs rundkörningsslingan och
byggnaden är smalt. Detta är en viktig länk för gående och cyklister i
området, mellan infart och huvudentré, och för dem som lämnas/hämtas med
bil. Ytan bör dimensioneras efter detta, det vill säga göras minst 3 meter
bred.
Till planeringen av parkering ska även ytor för cykelparkering avsättas.
Dessa bör placeras nära entréer och utformas väderskyddade. De cykelparkeringar som främst är till för skolbarnen bör placeras så att de inte
uppmuntrar cykling vid entréområdet eller på skolgården.

Figur 5. Referensexempel på markformation som kan integreras på ett entrétorg till skolan. En
enkel formation som delar av rummet och samtidigt inbjuder till lek.

Förslag åtgärder:
Förutom de förbättringsförslag som anges i figur 5 ges följande generella
råd:
·

·

Skapa en genomtänkt rumsstruktur med träd, vegetation för att
tydliggöra funktion av ytor samt riktningar och mönster som stärker
orienterbarheten och därmed trafiksäkerheten.
Använd därefter kompletterande element såsom cykelställ, räcken,
möbler och lekutrustning.
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·

·
·

·
·
·

6.3

Förtydliga och skilj stråk och ytor för olika trafikslag åt genom att
använda olika markbeläggning och/eller friser. Eftersträva kontrast i
struktur och färg.
Belys viktiga platser extra för att skapa god överblick och förhindra
kollisioner.
Placera belysningsstolpar längs gång och cykelbanor, så att
stolparna inte hindrar framkomligheten. Sträva i första hand efter en
likformig placering längs kommunikationsstråkets ena sida för att
tydligt definiera riktning och underlätta för exempelvis synskadade.
Tydliggör entrén till skolan genom väl genomarbetad utformning av
entrétorget samt markerad och väl belyst skyltning.
Planera för effektiv snöröjning. Snövallar placeras så att sikten för
gående och fordonstrafik blir god.
Planera för att skötselfordon ska kunna undvika backrörelser på
skolgården, t ex genom att göra det möjligt med vändkörning.

DUNDRETVÄGEN/INFART TILL OMRÅDET

I Figur 6 nedan visas det förslag på principskiss som preliminärt tagits fram
för utformning av korsningen mellan Dundretvägen och infarterna till
Repisvara Nordvästra och Repisvaara Norra. Hållplatserna anläggs som
fickhållplatser och placeras efter anslutande vägar. Gående och cyklister
passerar över Dundretvägen vid två hastighetssäkrade passager.

Figur 6. Preliminär principutformning. WSP.

Fickhållplatser är vanliga i tätorter där framkomligheten för andra trafikanter
är prioriterad. Fickhållplatsen kräver i regel stort utrymme och är svåra att
angöra, på ett sådant sätt att även de bakre dörrarna på bussen hamnar
tillräckligt när kantstenen för att god tillgänglighet ska uppnås. Vid utfart från
fickhållplatser måste bussen svänga kraftigt vilket gör att bussen bakparti
sveper över väntytan. Framkomligheten för busstrafiken blir också sämre än
vid till exempel stopp- eller klackhållplats då bussarna måste ta hänsyn till
övrig trafik när de ska ut i körbanan. Trafiksäkerheten, vilket är en särskilt
viktig aspekt vid denna korsning då det är många barn som passerar, är
heller inte lika god som för stopp- eller klackhållplatser. Det beror främst på
att övrig trafik inte behöver anpassa hastigheten om en buss står vid
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hållplatsen. Fördelen med fickhållplatsen är att den inte är kapacitetsbegränsande och att den ger passerande trafikanter större möjlighet att
upptäcka gående som korsar gatan framför bussen. Om upphöjda passager
anläggs som i skissen skapas också förutsättningar för god hastighetssäkring i anslutning till hållplatserna.
Att anlägga hållplatserna efter anslutande vägar är vanligt då det ger goda
möjligheter att nyttja hållplatslägena även om det finns kollektivtrafik som gör
svängande rörelser i korsningen. Inom överskådlig framtid bedöms det
behovet inte finnas varför behovet inte bör styra placeringen av hållplatsen.
Om hållplatserna placeras likt förslaget i Figur 10 kommer de även uppstå ett
ökat behov för kollektivtrafikresenärer att korsa infartsvägarna till området.
I analysen av förslag till åtgärder har även planskilda passager i form av port
eller bro över Dundretvägen studerats. Både port och bro eliminerar
konflikter mellan oskyddade trafikanter och fordonstrafik om de planskilda
passagerna är väl utformade. Det finns dock flera faktorer som talar emot
planskildhet i denna korsning, bland annat utrymmet som skulle krävas och
karaktären av vägrummet. Dessutom behöver hållplatsernas utformning i
anslutning till korsningen ses över och hastigheten genom korsningen
åtgärdas, vilket skulle kunna samordnas med en passage i plan.

Förslag åtgärder:
För att skapa en så trygg och trafiksäker trafikmiljö som möjligt i anslutning
till aktuell korsning föreslås hållplatserna placeras på samma sida om
anslutningsvägarna, enligt Figur 10. Genom att placera hållplatserna mitt
emot varandra ges en möjlighet skapa en trafikmiljö där kollektivtrafikresenärer, gående och cyklister blir prioriterade i korsningspunkten. Vidare
behöver anslutningsvägen till det östra området inte passeras när resenärer
ska till och från busshållplatsen. Om hållplatserna samlas på ena sidan
skapas ett smalare gaturum som tydligare signalerar att bilister kommer in i
ett bostadsområde.
Enligt den bedömda trafikalstringen kommer den aktuella sträckan ha ett
ÅDT på cirka 5 000 fordon. Om maxtimmen antas motsvarar cirka 12 % av
ÅDT kommer 600 fordon passera hållplatsen i båda riktningarna under den
maximalt belastade timmen. Kommunen har gjort en bedömning att det
kommer vara halvtimmestrafik på kollektivtrafiken under högtrafik, vilket
sannolikt sammanfaller med maxtimmen för övrig trafik. Vid halvtimmestrafik
kommer hållplatsen då angöras av fyra bussar per timme, totalt i båda
riktningarna. Detta medför att hållplatsen hamnar under den övre gränslinjen
för när en dubbel stopphållplats (timglashållplats) kan anläggas utan att
belastningsgraden överstiger 0,6, se Figur 7 nedan.
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Figur 7. Gränslinjer per hållplatstyp på dubbelriktad 2-fältig gata, belastningsgrad 0,6,
medelstopptid 30 sekunder (VGU, 2015).

Dubbel stopphållplats (timglashållplats)
För att skapa en så säker och trygg passage för såväl kollektivtrafikresenärer
som gående och cyklister i området kan en dubbel stopphållplats anläggas.
Detta ger även god framkomlighet och prioritering för kollektivtrafiken då
övrig trafik inte kan passera en stillastående buss. En dubbel stopphållplats
medför att bussen alltid får en rak angöring till hållplatsen och alla dörrar
hamnar mot kantstenen. För gående och cyklister skapas en tydlig passage
över Dundretvägen, vilket minskar risken för att oskyddade trafikanter
passerar vägen på andra platser. Passagen kan antingen anläggas som
gångpassage eller övergångställe, vilka säkrar högst tillåtna hastighet 30
km/tim med fysiska åtgärder i trafikmiljön.
Om en dubbel stopphållplats anläggs är det av stor vikt att säkerställa att
ingen reglertid planeras till den aktuella hållplatsen. Vidare bör bredden på
avsmalningen inte överstiga 3,25 meter för att undvika att cyklar eller
motorcyklar passerar en stillastående buss.
Dock bör bredden 3,25 meter diskuteras i samråd med berörd väghållningsmyndighet, Trafikverket, innan den väljs. Hänsyn till val av bredd ska bland
annat tas till driftsfordon i samband med vinterväghållning och eventuell
dispenstrafik som behöver angöra anläggningen i Dundret.

Figur 8. Principskiss för dubbel stopphållplats (VGU, 2015).
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Enkel stopphållplats
En enkel stopphållplats begränsar inte framkomligheten för all fordonstrafik
som en dubbel stopphållplats gör, men bidrar ändå till kapacitetsbegränsning. Enkel stopphållplats kan ge nästan lika god trafiksäkerhet som en
dubbel stopphållplats. Skillnaden mellan dessa två stopphållplatser ligger i
att den mötande fordonstrafiken löper utmed hållplatsläget och av den
anledningen är det viktigt att hastighetssäkra hållplatsområdet till högst
tillåtna hastighet 30 km/h. En lång och minst 3 meter bred refug behövs
mellan körriktningarna. Refugen hindrar fordon att köra om, vilket därmed
bidrar till ökad säkerhet för gående och cyklister som ämnar korsa gatan.
En enkel stopphållplats kan kompletteras med skyddsräcken placerade i
refug, men bör endast tillämpas vid påstigningsplatser som har många
resenärer, där flera bussar angör hållplatsen samtidigt, på gator med höga
trafikflöden och höga hastigheter. Innan räckesåtgärder föreslås är det viktigt
att beakta åtgärden utifrån ett trafiksäkerhets- och barnperspektiv. Det har
visat sig att skyddsräcken kan inbjuda till klättring och därmed ökad risk för
att barn kan klämmas fast mellan räcket och bussen.
Om en enkel stopphållplats anläggs säkerställs rak angöring för bussarna.
Lösningen bör kombineras med upphöjningar som säkerställer låg hastighet
inom hållplatsområdet samt en lång och minst 3 meter bred refug bör
anläggas mellan körriktningarna.

Figur 9. Principskiss för enkel stopphållplats (VGU, 2015)

Övergångsställe/passage
Övergångsställe anläggs endast om det råder framkomlighetsproblem för
oskyddade trafikanter att korsa gatan och utmärks enligt gällande regelverk
med vägmarkering och vägmärke. Det är viktigt att beakta att ett övergångsställe kan invagga gående och cyklister, främst barn och äldre, i falsk trygghet vilket kan medföra omedvetet risktagande. Rekommendationerna för att
anlägga ett övergångsställe är att fordonsflödena ska vara minst 300 fordon
under dimensionerad timme, det vill säga cirka 3000 fordon/dygn.
Ett övergångsställe kan anläggas kombinerat med cykelpassage i anslutning
till gång- och cykelvägnätet. Finns behov av ökad prioritering av cyklande
kan det föreskrivas som cykelöverfart7 med lokala trafikföreskrifter. Utredning
av behov av en sådan cykelöverfart bör utgå ifrån cykelflödet och anslutning
till huvudstråk för cykel. Cykelöverfarten utmärks enligt gällande regler med
vägmarkering och vägmärke B8 samt ska säkras till högsta tillåtna hastighet
30 km/tim från alla håll för samtliga fordonskategorier. Övergångsställen
rekommenderas alltid att vara hastighetssäkrade till högsta tillåtna hastighet

7

SFS 2014:1037, Vägtrafikdefinitioner.
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30 km/tim. Ett övergångsställe är inte en trafiksäkerhetsåtgärd, utan en
framkomlighetsåtgärd för de gående.
På platser där inte framkomlighetsproblem för oskyddade trafikanter finns
kan en passage som säkrar högst tillåtna hastighet anläggas. En hastighetssäkrad passage i kombination med rådande väjningsskyldighet för oskyddade trafikanter mot fordonstrafiken bidrar till god trafiksäkerhet.
Korsningen Dundretvägen och infarter till området blir en viktig korsningspunkt för oskyddade trafikanter med hänsyn till målpunkter. Av den anledningen bör korsningen anläggas som en upphöjd korsning, det vill säga
vägbanan ges samma nivå som anslutande gång- och cykelbanor. Upphöjda
korsningar bidrar till lägre fordonshastigheter och därmed minskar risken för
och konsekvensen av kollisioner. En upphöjd korsning ger något försämrad
framkomlighet för fordonstrafiken, men förbättrar framkomligheten för
gående och cyklister. Korsningens utformning är bland annat lämplig på
huvudgator för fordonstrafik inom en tätort och där många oskyddade
trafikanter ämnar korsa gatan.
I Figur 10 redovisas en principskiss över hur korsningen kan utformas.
Busshållplatsernas utformning och passager bedöms rymmas inom vägområdet. De byggnader som illustreras syftar till att öka stadsmässigheten,
krympa vägrummet samt binda ihop nordvästra och norra Repisvaara. För
byggnaderna har ingen hänsyn tagits till detaljplanernas bestämmelser.

Figur 10. Principskiss för utformning av korsningen mellan Dundretvägen och infarterna till Repisvaara Norra
och Nordvästra.
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En ökad stadsmässighet med anslutande torgytor och byggnader föreslås
intill korsningen. En tätare stadsstruktur med närhet till byggnader främjar
sänkt hastighet och tryggare passager. Förslaget innebär även att kollektivtrafikens hållplatser blir mer trivsamma och möjliggör tillskapande av platser
för människor att mötas.
Sammanfattningsvis föreslås följande åtgärder:
· Hållplatserna placeras söder om korsningen och utformas som en
enkel stopphållplats.
· Hela korsningen och hållplatsområdet hastighetssäkras och görs
upphöjd.
· Lång och minst 3 meter bred refug anläggs mellan körriktningarna.
· Ett övergångsställe kombinerat med cykelpassage anläggs i
anslutning till stopphållplatsen söder om korsningen.
· På norra sidan av korsningen anläggs en gångpassage.
· Åtgärder som bidrar till ökad stadskaraktär och förstärker det norra
området i stadsdelen som Repisvaaras mötespunkt (se referensbilder nedan).

Figur 11. Referensbild. Sittplatser intill torgyta, skapar naturliga mötesplatser och ökad social
trygghet. Foto: WSP, Karin Frejd.
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Figur 12. Referensbild visar på vikten av omsorg av materialval och materialmöten intill
bussangöring och passager. Foto: WSP, Karin Frejd.

6.4

”SÖDRA PASSAGEN”

I skisserna för området finns en föreslagen passage över Dundretvägen,
cirka 400 meter söder om infarten till nord västra Repisvaara. Passagen är
tänkt att binda samman och skapa en mer gen gång- och cykelväg mellan de
södra, mittersta och nordvästra delarna av området. Den föreslagna
korsningspunkten sammanfaller med ett krön på Dundretvägen, vilket medför
att sikten norr ifrån mot den tänkta passagen är begränsad. För att
oskyddade trafikanter ska kunna korsa vägen på ett tryggt och säkert sätt
bör passagen antingen ske planskilt eller vid en hastighetssäkrad
plankorsning.
Om passagen anläggs som antingen bro eller som port under vägen finns en
risk att gående och cyklister genar över vägen, för att slippa den höjdskillnad
som en planskild korsning kräver. En bro eller tunnel kan dock skapa goda
förutsättningar för att knyta samman exempelvis skidspår på vardera sidan
om Dundretvägen.

Figur 13. Referensbild. Port utformad med omtanke för gående och cyklandes säkerhet och
trygghet. Välvt tak, bearbetade kanter och genomtänkt belysning bidrar till ökad trivsel och
trygghet. Även anslutningarnas utformning är viktig, med flacka slänter och med god sikt så att
man kan se ”horisonten” på andra sidan porten. Foto: WSP, Karin Frejd.
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Fördelen med att anlägga passagen i plan är att gående och cyklister slipper
den större höjdskillnaden som en planskild passage medför. En korsning i
plan kan därmed skapa god framkomlighet för de oskyddade trafikanterna,
förutsatt att passagen görs hastighetssäkrad med en tydlig prioritering för
gående och cyklister. En passage över Dundretvägen bör hastighetssäkras
genom såväl upphöjning, avsmalning som sidoförskjutning.
Om inte passagen för oskyddade trafikanter kan anordnas på ett tillfredställande sätt bör det övervägas att hänvisa alla passager för oskyddade
trafikanter över Dundretvägen till infarten till nordvästra Repisvaara.

7

FÖRSLAG FORTSATT ARBETE

De principutformningar som föreslås i detta PM behöver samrådas, förankras
och eventuellt justeras innan nästa fas: detaljutformning. Under detaljutformningen dimensioneras ytorna så att rumsliga och funktionella anspråk
tillgodoses.
Utöver nästa steg i utformningsprocessen har utredningen identifierat
följande områden som bör eller kan utredas vidare:
·

·

·

·

·
·

·

Föreslagna kopplingar för gående och cyklister mellan de olika
bostadsområdena behöver detaljstuderas vad gäller utformning av
sträckorna. Var är det topografiskt samt ur boendemiljöperspektiv
möjligt och lämpligt att anlägga kopplingar? Finns sträckor där det är
lämpligt med terrängtrappor eller åsnestigar? Hur kan tillgängligheten optimeras? Vilka materialval är lämpliga på vilka sträckor?
Den föreslagna planskildheten i höjd med Repisvaara Mitt behöver
utredas. Är det t. ex. med alternativet port under Dundretvägen
möjligt att, med hänsyn till geoteknik och vattennivåer, skapa en
utformning som säkrar en trygg passage eller är bro bättre?
Ta fram principutformning för busshållplatserna. Hur ska gång- och
cykelbanan möta/passera bussangöringen? Skiss för utformning av
väderskydd för bussangöring och cykelparkering behöver tas fram.
Kan busshållplats och cykelparkeringen byggas samman? Skulle
låsbar cykelparkering öka antalet resenärer med kollektivtrafiken?
Parkeringsplatsen norr om skolan behöver utformas för säker
angöring vid lastkaj. Det bör också utredas var hämtning av sopor
ska ske. Lämplig angöring för räddningstjänsts behöver samrådas.
Utformning av entrétorget till skolan och anslutningar till detta
behöver detaljstuderas.
När områdena har exploaterats och befolkats kan eventuellt en
Barnkonsekvensanalys tas fram. Detta för att följa upp och utvärdera
trafikutformningens konsekvenser för barnens trygga och säkra
skolvägar samt åtgärda eventuella brister.
Ta fram en hastighetsplan för tätorten enligt konceptet Rätt fart i
staden.
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WSP Sverige AB
Bergmästaregatan 2
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T: +46 10 7225000
Org nr: 556057-4880
Styrelsens säte: Stockholm
wsp.com
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WSP är ett av världens ledande analys- och
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker,
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare.
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000
medarbetare. wsp.com

