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1

INLEDNING OCH BAKGRUND

Det pågår ett detaljplanearbete för fastigheten Vejby 266:5 i Vejbystrand, 9 km norr
om Ängelholms tätort. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet där
både förskola och skola F-6 ingår enligt nedan:
•
•

70 förskoleplatser
140 grundskoleplatser

Det totala antalet anställda vid den nya förskolan och skolan kommer tillsammans att
uppgå till maximalt 45 personer. Denna siffra baseras på kontakt med den befintliga
skolan samt med Ängelholm kommun.
På fastigheten finns redan idag ett nybyggt äldreboende med 60 platser samt ett LSSboende. Tidigare fanns en rehabiliteringsanläggning på området som revs 2019.
Tanken är att redan befintlig skolverksamhet på grannfastigheten i Vejby ska flyttas
från befintliga lokaler till fastigheten Vejby 266:5. Idag sker angöring till befintlig skola
från Skogsvägen norr om skolan, men kommer i huvudsak att ske från Haragårdsvägen
söder om skolan i samband med den nya skolan. Viss hämtning och lämning av barn
bedöms dock fortsatt att ske vid Skogsvägen.
Längs Skogsvägen ska fem stycken radhus anläggas.
I samband med detaljplanearbetet och omlokalisering av skolan ska en trafikutredning
tas fram.
1.1

SYFTE OCH OMFATTNING

Syftet med trafikutredningen är att utreda om den trafik som alstras av den planerade
skolverksamheten tillsammans med äldreboendet kommer att medföra några
framkomlighetsproblem i omkringliggande vägnät. Utredningen ska även belysa
eventuella brister vad gäller trafiksäkerhet och utformning inom planområdet, samt ge
översiktliga förslag på lämpliga åtgärder. Vidare ska även ett parkeringsbehov för
förskolan och skolan beräknas.
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2

NULÄGESBESKRIVNING

Fastigheten som planområdet avser ligger beläget i Vejbystrand 9 km norr om
Ängelholms tätort. Området gränsar mot Skogsvägen i norr och in- och utfart till
området finns från Haragårdsvägen. Se figur 1 för planområdets geografiska läge.

Figur 1 - Geografiskt läge

Tabell 1 visar information kring omkringliggande vägar.
Tabell 1 - Information kring omkringliggande vägar

Väg
Skogsvägen

Väghållare
Kommunal

Hastighetsgräns
30 km/h

Vägbredd
5,5 m

Haragårdsvägen

Kommunal

30 km/h

5,5 m

Magnarps
byaväg

Trafikverket

30/40 km/h

6,0 m

Årsdygnstrafik
Uppgift
saknas
Uppgift
saknas
1160 f/d
(2019)

Det finns inga avsedda ytor för oskyddade trafikanter på varken Skogsvägen,
Haragårdsvägen eller Magnarps byaväg, utan här sker gång och cykling i blandtrafik.
Det finns dock stråk för oskyddade trafikanter som knyter samman Skogsvägen norr
om Haragårdsvägen med bostäderna söder om vägen, se figur 2.
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Figur 2 - Gång- och cykelstråk som knyter ihop norra och södra sidan av Haragårdsvägen

Där gång- och cykelbanorna i figur 2 korsar Haragårdsvägen regleras de som
övergångsställe. Dock är linjemarkeringen felaktig för övergångsställe och det saknas
även vägmärken som anger cykelöverfart. Det finns inga trafikljus eller
hastighetsdämpande åtgärder.
Vad gäller kollektivtrafik i området så trafikeras Magnarps byaväg av Skånetrafikens
stadsbuss nr 2.
Då det är en friskola så har inga elever rätt till skolskjuts och inga bussar angör i direkt
anslutning till den befintliga skolan i Vejby.
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3

METOD

3.1

TRAFIKPROGNOS OCH KAPACITETSBERÄKNINGAR

Inom ramen för denna trafikutredning kommer det endast att göras en
kapacitetsberäkning i korsningen Haragårdsvägen/Magnarps byaväg. Se figur 3.

Figur 3 - Kapacitetsberäkning genomförs i korsningen Haragårdsvägen/Magnarps byaväg

Kapacitetsberäkningen görs för morgonens maxtimme, då detta bedöms ge mest trafik
under samma tidsperiod. Under eftermiddagens maxtimme antas resorna ske mer
utspritt. Detta då olika klasser antas ha olika sluttider under dagarna, samt att vissa
barn har olika fritidsaktiviteter efter skolan.
För att kunna göra kapacitetsberäkningarna behövs en framtida trafikprognos som
omfattar både trafikflöden och svängandelar i de korsningar som ska analyseras.
Trafikmängderna som ligger till grund för den framtida prognosen delas in i två
kategorier:
•

Befintlig trafik i området

•

Nyalstrad trafik som följd av den nya exploateringen

För att ta fram ett slags worst case scenario så kommer den befintliga trafiken på
Magnarps byaväg räknas upp mot prognosår 2040 med hjälp av Trafikverkets
uppräkningstal. Detta anses rimligt då denna vägsträckning används av användare över
ett större geografiskt område och denna uppräkning kan tänkas representera en
generell trafikökning utsmetad över ett större område. Vad gäller den befintliga
trafiken på Haragårdsvägen så bedöms denna vara densamma som idag, även i det
framtida scenariot. Det saknas dock trafikmätningar på Haragårdsvägen varför denna
trafik kommer att uppskattas med Trafikverkets alstringsverktyg, samt ungefärligt
antal bostäder som kan tänkas nyttja vägen som in- och utfart för bostaden. Vad gäller
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den tillkommande trafiken från skolan, förskolan och äldreboendet så har den
beräknats med hjälp erfarenhetstal från liknande utredningar samt rimliga antaganden.
Summan av den uppräknade befintliga trafiken på och den nyalstrade trafiken blir
sedan den totala trafikmängden som ligger till grund för kapacitetsberäkningarna.
Kapacitetsberäkningarna har genomförts med verktyget Capcal. Verktyget används för
att beräkna kapacitet och framkomlighetseffekter för ej signalreglerade och
signalreglerade korsningar samt cirkulationsplatser. Capcal följer Trafikverkets
metodbeskrivning för kapacitet och framkomlighetseffekter1. Resultaten från verktyget
redovisas i form av belastningsgrader (b) och genomsnittliga kölängder vid varje ben i
korsningspunkten. Belastningsgrad är förhållandet mellan faktiskt flöde och kapacitet.
Detta innebär att belastningsgrader > 1 visar på en ohållbar trafiksituation där köerna
byggs upp snabbare än de hinner avvecklas. Se tabell 2.
Tabell 2 - Godtagbara belastningsgrader

Korsningstyp

Önskvärd
belastningsgrad

Godtagbar
belastningsgrad

Ej godtagbar
belastningsgrad

Väjningsplikt och
stopplikt

b < 0,6

0,6 < b < 1,0

b > 1,0

Cirkulationsplats

b < 0,8

0,8 < b < 1,0

b > 1,0

Signalreglerad
korsning

b < 0,8

0,8 < b < 1,0

b > 1,0

BERÄKNING AV PARKERINGSBEHOV FÖR BIL OCH CYKEL

3.2

Då kommunen saknar en styrande p-norm för skola och förskola så kommer
parkeringsbehovet att beräknas med hjälp av erfarenhetstal från tidigare utredningar,
samt andel som åker bil och cyklar idag. Följande kommer bland annat att beaktas i
beräkningen:
•
•
•
3.3

Antal elever och anställda
Antagen färdmedelsfördelning
Samåkningsgrad
BRISTANALYS OCH UTFORMNINGSPRINCIPER

En översyn över troliga gång- och cykelvägar till och från planområdet kommer att
göras med hjälp av en översiktlig målpunktsanalys i området. Eventuella
säkerhetsbrister diskuteras översiktligt i text och förslag på åtgärder ges. Lämplig
trafiklösning inklusive plats för hämtning och lämning inom planområdet kommer att
beskrivas och arbetas fram tillsammans med handläggande arkitekt.

1

Trafikverkets metodbeskrivning för beräkning av kapacitet och framkomlighetseffekter i
vägtrafikanläggningar
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4

TRAFIKUTREDNING

4.1

TRAFIKPROGNOS

Trafiken som ligger till grund för kapacitetsberäkningen delas in i 3 olika delar:
•
•
•

Uppräknad trafik på Magnarps byaväg
Befintlig trafik på Haragårdsvägen
Nyalstrad trafik från äldreboendet, skolan och förskolan

4.1.1 TRAFIK PÅ MAGNARPS BYAVÄG

Som nämns i kapitel 2 så visar en trafikmätning från 2019 en årsdygnstrafik på 1160
fordon per dygn (11 % tung trafik) på Magnarps byaväg (dubbelriktad).
Maxtimmesflödet uppgår till ungefär 140 fordon under morgonens maxtimme, vilket
innebär en maxtimmesandel om 12 % av dygnstrafiken.
Denna trafik uppräknad mot prognosår 2040 och Trafikverkets uppräkningstal ger en
maxtimmestrafik om ungefär 190 fordon på Magnarps byaväg. Detta motsvarar en
ÅDT på 1570 fordon per dygn år 2040 på Magnarps byaväg.
4.1.2 BEFINTLIG TRAFIK PÅ HARAGÅRDSVÄGEN

Eftersom det saknas trafikmätningar på Haragårdsvägen har denna trafikmängd
beräknats utifrån hur många bostäder som kan tänkas nyttja vägen som tillfart till
boendena. Sedan har Trafikalstringsverktyget använts för att få fram ungefärligt antal
fordonsrörelser per dygn. Figur 4 visar de boenden som antas nyttja Haragårdsvägen.

Figur 4 - Antagna boende som nyttjar Haragårdsvägen som huvudsaklig tillfart
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Inom det röda området ligger ungefär 250 boenden där majoriteten är villor. Enligt
Trafikverkets alstringsverktyg alstrar 250 villor i Ängelholms kommun ungefär 1455
bilresor per dygn. Detta motsvarar en ÅDT om 1071 fordon per dygn enligt
alstringsverktyget. Denna siffra tar även hänsyn till viss samåkning. Om samma
maxtimmesandel (12 %) antas här som för Magnarps byaväg erhålles 129 bilresor på
Haragårdsvägen under morgonens maxtimme.
4.1.3 TRAFIKALSTRING NYA VERKSAMHETER

Vad gäller skolan F-6 så visar undersökningar att andelen elever som åker bil till skolan
ligger på ungefär 15-20 %23. I detta fall planeras det för 140 platser på skolan F-6 vilket
innebär att 28 (20 %) elever planeras få skjuts till skolan enligt ovanstående
resonemang. Detta bedöms som en rimlig andel elever som får skjuts och många
elever förväntas gå eller cykla till skolan då den planerade skolan ligger väl placerad
med närhet till större villaområden. Det är också rimligt att det förekommer viss
samåkning till och från skolan. Därför antas det sitta 1,2 elever i varje bil. Alla dessa
28 elever antas få skjuts till skolan under morgonens maxtimme, vilket med
samåkning ger 24 inkommande bilresor och 24 utgående bilresor under morgonens
maxtimme.
På förskolan så planeras det gå 70 förskolebarn. Alla barn på förskolan förväntas ta sig
till förskolan tillsammans med förälder eller annan vuxen. Däremot så är det säkerligen
många som går och cyklar med sina barn. Ett antagande görs att 60 % av
förskolebarnen åker bil till förskolan under morgonens maxtimme. Eftersom en del
barn åker tillsammans med syskon så antas det sitta 1,2 barn i varje bil. Vidare så visar
en undersökning4 att en generell frånvaro om ungefär 7 % på en förskola inte är
orimligt. Detta innebär enligt ovanstående resonemang att 33 fordon beräknas
inkomma till förskolan under morgonens maxtimme, och 33 fordon beräknas lämna
förskolan samma timme.
Den nya förskolan och skolan beräknas tillsammans få maximalt 45 anställda. Efter
kontakt med rektorn på den befintliga skolan i Vejbystrand så erhölls informationen att
ungefär 70 % av de anställda tar bil till arbetet. Samma andel kommer att antas för den
nya skolan och förskolan. Även här antas en samåkningsgrad om 1,2 personer per bil.
Detta genererar 27 inkommande bilresor under morgonens maxtimme under
förutsättning att all personal inkommer på morgonen. Detta kanske inte är fallet men
kommer att antas för att inte underskatta trafikmängderna.
Detta innebär att skolan och förskolan förväntas bidra till 84 inkommande bilresor och
57 utgående bilresor under morgonens maxtimme. Nyttotrafik till skolan och förskolan
antas ske utanför maxtimmarna mer spritt under dagen och beräknas inte påverka den
maximala belastningen nämnvärt.
Under antagandet att de som bor på äldreboendet inte åker egen bil så kommer det
endast att vara personal, besökande och viss nyttotrafik som ger upphov till
trafikrörelser till och från äldreboende. Då det inte finns några generella
trafikalstringstal för äldreboende varken för Ängelholms kommun eller i Trafikverkets
alstringsverktyg bedöms det rimligast att försöka basera trafikalstringen på antal
anställda. Detta är dock inte känt utan måste uppskattas baserat på äldreboendets
storlek. Göteborgs stad arbetar just nu med att ta fram riktlinjer för trafikalstring för
2

Undersökning Trivector 2007
Resvaneundersökning säkraskolvägar Huddinge kommun 2020
4 Sjukfrånvaro bland förskolebarn – Lärdomar från en satsning på förbättrad hygien – Institutet
för arbetsmarknads- och utbildningspolitiskt utvärdering 2016
3
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olika typer av verksamheter och har antagit att det går 300 kvadratmeter yta per
anställd för äldreboende. Det nybyggda äldreboendet i Vejbystrand har en BTA om
4630 kvadratmeter vilket skulle ge ungefär 16 anställda. Detta antal bedöms inte som
orimligt med hänsyn till antal boendeplatser på äldreboendet. Vad gäller
färdmedelsandelar för de anställda på äldreboendet så antas samma som för befintlig
skola och förskola, det vill säga att 70 % åker bil till arbetet. Nyttotrafiken antas vara 5
% kopplat till äldreboendet. Även här görs antagandet att all personal kommer till
äldreboendet under morgonens maxtimme, vilket möjligtvis inte är fallet då det
troligen förekommer skiftarbete. Antagandet görs dock för att inte underskatta
trafikmängderna. Ovanstående resonemang och antaganden ger att det äldreboendet
får ungefär 13 inkommande resor under morgonens maxtimme. Besöksresor bedöms
vara få och utspridda under hela dagen och tas inte med i kapacitetsberäkningen för
morgonens maxtimme.
De fem tillkommande radhusen på Skogsvägen har viss trafikalstring varje dag. Enligt
Trafikverkets trafikalstringsverktyg alstrar dessa bostäder 28 bilresor per dygn.
Majoriteten av trafiken antas lämna området på morgonen. Med antagandet om att
varje radhus har två bilar och alla lämnar området på morgonen ger det 10
tillkommande resor på Skogsvägen. Det belastar dock inte Haragårdsvägen som
kapacitetsberäkningen genomförs för. Därför tas det inte med i tabellen nedan och
beräkningarna.
Tabell 3 visar sammanställningen av de fordonsrörelser som skolan, förskolan och
äldreboende beräknas ge upphov till under morgonens maxtimme.
Tabell 3 – Trafikmängder till och från tillkommande verksamheter

Verksamhet
Skola och förskola
Äldreboende

Inkommande
trafik morgon
(antal fordon)
84
13

Utgående
trafik morgon
(antal fordon)
57
-

Totalt

97

57

4.1.4 NÄTUTLÄGGNING

Följande antaganden har gjorts för att göra en rimlig nätutläggning5 för morgonens
maxtimme.
•
•
•
•

Alstrad trafik från den nya verksamheten antas belasta Haragårdsvägen
40 % antas ha utgångspunkt/målpunkt norrut på Magnarps byaväg
60 % antas ha utgångspunkt/målpunkt söderut på Magnarps byaväg
Under morgonens maxtimme antas 20 % av trafiken vara inkommande till
villorna västerut på Haragårdsvägen. 80 % av trafiken antas vara utgående.

Det finns dock en möjlighet att viss trafik avseende hämta/lämna kommer att ske via
Skogsvägen, men då endast genom att stanna längs vägen och släppa av barnen. För
att inte underskatta trafiken vid kapacitetsberäkningen görs dock antagandet att all
angöring för motortrafik sker via Haragårdsvägen.
Ovanstående antaganden ger följande trafikflöden och svängandelar under
förmiddagens maxtimme, figur 5.
5

Innebär hur man fördelar ut trafiken i vägnätet
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Figur 5 - Flöden och svängandelar under förmiddagens maxtimme. Bild tagen från Capcal.
4.2

KAPACITETSBERÄKNING OCH BEDÖMNING

Tabell 4 visar de belastningsgrader som beräknades för prognosår 2040 och de
trafikmängder som visas avsnitt 4.1.
Tabell 4 - Belastningsgrader framtidsscenario 2040

Ingående ben

Belastningsgrad

Haragårdsvägen
Magnarps byaväg Norr
Magnarps byaväg Syd

0,17
0,08
0,12

Medelkölängd
(antal fordon)
0,2
0,0
0,1

Som visas i tabell 4 så är det låga belastningsgrader (under 1,0 med god marginal) i
samtliga ben i korsningspunkten. Det förväntas inte att uppstå några
framkomlighetsproblem till följd av den nya skolan och äldreboendet. Vad gäller
trafiksäkerheten i korsningen är det fortsatt relativt låga trafikflöden och sikten är god.
Trafiksäkerheten bedöms vara fortsatt god för biltrafik i korsningspunkten.
4.3

PARKERINGSBEHOV SKOLA OCH FÖRSKOLA

Parkeringsbehovet för skolan och förskolan beräknas fram främst utifrån hur många
anställda som kan tänkas behöva en parkeringsplats. Utöver detta tillkommer platser
för besök vid skolan F-6, samt platser för hämtning och lämning vid förskolan. Vad
gäller hämtning och lämning av större barn F-6 så föreslås detta framför entrén till
skolan och förskolan. Därför finns det behov av att tidsreglera sophämtning och
leveranser vid skolan under tider som inte sammanfaller med tiderna för hämtning och
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lämning av barn. Det är också troligt att de som kommer från bostadsområdena norr
om skolan fortsatt kommer att hämta och lämna sina barn vid Skogsvägen.
Enligt tidigare resonemang så kommer det vara maximalt 45 anställda, varav 70 % åker
bil till arbetet med en samåkningsgrad om 1,2 personer per bil. Detta resulterar i 27
parkeringsplatser för anställda. Parkeringsbehovet för besökande vid skolan F-6
bedöms uppgå till 2 parkeringsplatser, eftersom hämta/lämna av skolbarn F-6 primärt
planeras att ske framför entrén till skolan. Vad gäller parkeringsbehovet för hämtning
och lämning av förskolebarn är ett förekommande parkeringstal ungefär 0,1 platser
per barn67. Detta förekommer då bil är det dominerande färdsättet. Detta innebär att
det bör vara 7 platser (70 förskolebarn) avsedda för hämtning och lämning av
förskolebarn vid skolan. Det totala bilparkeringsbehovet beräknas alltså till totalt 36
parkeringsplatser.
Vad gäller cykelparkeringar så finns det idag ungefär 50 cykelparkeringar. De som idag
kan tänkas cykla till skolan är de 36 anställda och de 100 barnen vid skolan F-6. Det
finns alltså ungefär 0,37 cykelparkeringar per person som kan tänkas cykla. Den nya
skolan beräknas ha maximalt 45 anställda och 140 elever vid skolan F-6, alltså totalt
185 personer som kan tänkas cykla. Med samma antal cykelparkeringar per person blir
detta ungefär 70 cykelparkeringar avrundat uppåt. Detta antal cykelparkeringar kan
antas fungera väl med hänsyn till befintlig parkeringssituation för cyklar vid skolan. 70
platser innebär att ungefär 38 % av denna grupp kan ta cykeln. I tidigare nämnd
resvaneundersökning för säkra skolvägar i Huddinge var det ungefär 30 % av F-6
eleverna som cyklade till skolan. Möjlighet för 38 % cyklande bör alltså ge viss
marginal vid aktuell skola. Cykelparkeringar bör om möjligt placeras både på södra
delen och norra delen av skolfastigheten då barn och anställda kommer att komma till
skolan från båda hållen. Vidare bör cykelparkeringarna planeras för att med enkla
medel möjliggöra för fler cykelparkeringar vid skolan. Detta då det bör finnas utrymme
för att öka andelen gående och cyklister som ska till skolan.
4.3.1 SAMMANFATTNING PARKERINGSBEHOV

Sammanfattningsvis beräknas alltså parkeringsbehovet för skolan och förskolan bli 36
bilparkeringar och 70 cykelparkeringar. Detta parkeringsbehov beräknas täcka behovet
för anställda, hämtning och lämning vid förskolan samt 2 platser för besök vid
grundskolan. Vad gäller hämtning och lämning av större barn F-6 så föreslås detta
göras framför skolans entré utmed den enkelriktade vägen som även ska användas av
sophämtning och leveranser. Därför finns det behov av att tidsreglera sophämtning
och leveranser vid skolan som inte sammanfaller med tiderna för hämtning och
lämning. Det är också troligt att de som bor i bostadsområden norr om skolan fortsatt
kommer att nyttja Skogsvägen för att hämta och lämna sina barn, vilket reducerar
behovet söder om skolan. Detta måste ses som en förutsättning om framtaget
parkeringsbehov ska gälla. Om inte hämtning och lämning av större barn kan ske
framför skolan längs den enkelriktade vägen måste parkeringsbehovet ses över och
eventuellt justeras.

Mobilitets- och parkeringsutredning – Framtagen av SBK i arbetet med detaljplan för förskola
och studentbostäder vid Kungsladugårdsskolan – Göteborgs Stad 2020
7 Parkeringstal för Jönköpings kommun 2016
6
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4.4

GENERELLA UTFORMNINGSPRINCIPER VID SKOLAN

Parkeringsplatser för rörelsehindrade kommer att behöva anläggas vid den nya skolan,
då dessa ska placeras maximalt 25 meter från en tillgänglighetsanpassad och allmän
entré, enligt BBR8.
Gällande allmänna parkeringsplatser finns Plan- och bygglagen9 (PBL). I lagstiftningen
får kommunen, i en detaljplan, bestämma de krav som behövs för att ordna parkering,
lastning och lossning. Det gäller även placering och utformning av parkeringsplatser
och att viss mark eller vissa byggnader inte får användas för parkering (enligt PBL 4
kap. 13§).
Det finns även krav i PBL gällande ledningsinfrastruktur och laddningspunkter för
elfordon. Kraven säger att byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 10
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 % av
parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
Vad gäller angöring, hämtning och lämning så finns det studier som behandlar ämnet,
men det finns ändå relativt lite information, kunskap och forskning kring vilka
parametrar som är viktiga för trafiksäkerheten vid skolors parkering och angöring.
En av dessa studier genomfördes som ett Skyltfonden-projekt och togs fram av Tyréns
201410 kopplat till trafiksäkerhet vid parkering och angöring kring skolor. Några viktiga
aspekter att ha med sig från denna studie presenteras nedan:
•

Det har inte kunnat säkerställas huruvida det är bättre att tillhandahålla god
tillgänglighet till parkeringsplatser än tvärtom. Sämre tillgänglighet till
parkeringsplatser bedöms ge upphov till mer osäkert handlande av bilister. Det är
dock en avvägning som måste göras utifrån områdets förutsättningar (kopplat till
bilinnehav och vilken färdmedelsandel bilen har) samt vilket trafiksystem som
kommunen eftersträvar.

•

Utformning av parkeringsplats och angöringsplatser ska vara tydliga och
självförklarande, för att minska riskbeteenden och oväntade handlingar av
trafikanter. Ett val måste göras om tillgången till parkeringsplatser ska vara god,
eller starkt begränsad.

•

Elever som blir skjutsade i bil ska kunna kliva ur bilen och ta sig till skolbyggnaden
utan att behöva korsa några trafikströmmar.

•

Hur angöring ska gå till måste vara tydligt förklarat och det ska vara svårare att
göra fel än rätt.

•

Hastigheten kring angöring och parkering ska hållas låg. Att enbart skylta
hastighetsbegränsning räcker inte utan fysiska åtgärder behövs för att säkerställa
låg hastighet.

•

Parkeringsplatser bör utföras vinkelrätt, ej snedställt. Detta för att det minskar
körsträckan och är mer lättorienterat.

•

Om möjligt bör trafik fördelas ut till flera entréer för att inte koncentrera all
biltrafik till en och samma plats. Detta förutsätter dock att det finns flera entréer
till skolan, så att angöring kan ske från olika håll.

8

”Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR” Boverket.
”Plan- och bygglag (2010:900)”. Boverket
10 ”Trafiksäkerhet vid skolor – kopplat till parkering och angöring” Tyréns. 2014
9
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•

För att glesa ut trafiken och inte koncentrera allting till samma tidpunkt på
morgonen kan skolan jobba med att förskjuta olika årskursers starttider på dagen.
Det kan dock ge mindre effekt än önskat då det kanske inte överensstämmer med
föräldrarnas arbetstider.

•

Angöring för skolskjuts bör anläggas i anslutning till parkeringsplats men fysiskt
avskilt från angöringsplats för privatbilar, då det annars finns risk att konflikter
uppstår mellan dessa. Exempelvis att privatbilister väljer att parkera på
skolskjutsens angöringsplats.

•

Angöring för leveranser till skolan och exempelvis sophämtning ska vara fysiskt
avskild från parkeringsplatsen för privatbilar för att öka trafiksäkerheten.
Alternativt kan samma plats användas men i upphandlingen av leveranserna bör
det föreskrivas att leveranser av olika slag inte får förekomma kring tider då
skolans undervisning startar eller slutar.

Det finns alltså ett principiellt vägskäl redan i utformningsfasen av skolan, om det ska
möjliggöras för tillräckligt med parkeringsplatser eller om antalet parkeringsplatser
ska hållas lågt för att minimera biltrafiken till skolan.
I skriften ”Varför skjutsar föräldrarna barnen till skolan?” som SKL tog fram 2013 finns
flera underliggande faktorer förklarade till varför föräldrar skjutsar barnen samt ett
översiktligt koncept på hur det skulle kunna lösas. I konceptet ingår:
•

En folder om den goda föräldern, som ska verka till att få föräldrar att skjutsa på
ett annat sätt och inte hela vägen fram till dörren.

•

Illustrera platser för på- och avstigning som kan användas för att undvika att
trafikproblem uppstår vid skolan. Exempelvis kan det illustreras på en karta.

•

Skapa en skolväg för varje elev, som är trafiksäker. Kan exempelvis göras
tillsammans med en checklista som föräldrarna och barnet fyller i med avseende
på:
o

Trafikens gällande hastighet

o

Trafikmängd

o

Tillgång till gång- och cykelväg alternativt trottoar

o

Om barnen måste korsa en större väg/utfart

o

Om vägen är belyst

Om den närmaste vägen mellan hem och skola inte uppfyller alla kriterier måste en
alternativ väg hittas.
4.5

ANGÖRING OCH PARKERINGSPLATSER

Vad gäller angöring i form av leveranser och sophämtning så planeras detta att ske via
en enkelriktad väg framför skolans entré, se figur 6.
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Figur 6 – Enkelriktad väg förbi skolan som leveranser och sophämtning föreslås använda.

Framtaget förslag visar att det finns möjligheter att separera oskyddade trafikanter
med motortrafik som nyttjar infartsvägen samt den enkelriktade vägen. Detta kan
göras extra tydligt genom att använda stängsel mellan väg och trottoar som leder till
förskolans och skolans entréer. Detta måste dock utredas mer i detalj i ett senare
projekteringsskede. Den enkelriktade vägen bör dimensioneras för lastbil (Lbn) för
leveranser. Denna dimensionering är även tillräcklig för sopbil (Los). Som nämns i
avsnitt 4.3.1 så bör tider för sophämtning och leveranser regleras för att inte ske i
samband med hämtning och lämning. Sopbilen föreslås köra ut via parkeringsplatsen,
utformningen möjliggör för detta och bör inte leda till några trafikfarliga situationer.
Parkeringsbehovet på 36 bilparkeringar och 70 cykelparkeringar planeras kunna
tillskapas enligt figur 7 och 8.

Figur 7 – Placering parkeringsplatser
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Figur 6 - Cykelparkeringar vid norra grinden mot Skogsvägen.

35 bilparkeringsplatser planeras att tillskapas i anslutning till de redan befintliga
parkeringsplatserna vid äldreboendet, och 1 parkeringsplats för rörelsehindrad
tillskapas söder om skolans entré i anslutning till vändplatsen. Cykelplatser kan
tillskapas vid vändplanen, nätstationen och vid norra grinden till skolgården.
4.6

BRISTANALYS GÅNG- OCH CYKELVÄGAR

Vad gäller säkra gång- och cykelvägar till och från den planerade skolan så är det
varierad tillgång på separering av trafikslagen på lokalgatorna i området. De trottoarer
som finns är dock ofta smala och kan tänkas vara till främst för gående. Cykling antas
därför ske till stor del i blandtrafik. Det finns dock cykelvägar på en del av de större
gatorna. På sträcka anses detta vara brukligt och trafikflödena bedöms vara relativt
låga. Det finns dock ett antal korsningspunkter längs Haragårdsvägen mellan
motorfordonstrafik och oskyddade trafikanter som endast är reglerade som
övergångsställe. Dock är linjemarkeringen felaktig för övergångsställena och det
saknas även vägmärken som anger cykelöverfart. Det finns inga trafikljus eller
hastighetsdämpande åtgärder, se figur 9.
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Figur 9 - Korsningspunkter oskyddade trafikanter längs Haragårdsvägen

Den överfart längst österut närmast Magnarps byaväg blir till viss del hastighetssäkrad
då den ligger så pass nära korsningen, vilket gör att bilisterna sänker hastigheten
naturligt då de närmar sig överfarten. Överfarten mitt på sträckan skulle dock kunna
hastighetssäkras med till exempel avsmalning eller farthinder. Detta bör vara möjligt
då det inte går någon busstrafik på Haragårdsvägen. I de fall det även går busstrafik
på sträckan brukar det ej vara önskvärt att försämra framkomligheten med till exempel
farthinder och liknande.
Det ska dock nämnas att dessa överfarter inte nödvändigtvis blir en naturlig del av
skolvägen, då det antas finnas infarter för gående och cyklister både norrifrån via
Skogsvägen samt söderifrån via Haragårdsvägen, vilket innebär att gående och
cyklister inte nödvändigtvis behöver korsa Haragårdsvägen på vägen till skolan. Dessa
överfarter används dock säkerligen frekvent av barn som ska ta sig runt i området för
övrigt.
En större brist (som kanske ej är rimlig att åtgärda) är bristen på separat gång- och
cykelbana på sträckorna till och från skolan längs Haragårdsvägen och Skogsvägen.
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5

SLUTSATS

Det pågår ett detaljplanearbete för fastigheten Vejby 266:5 i Vejbystrand, 9 km norr
om Ängelholms tätort. Detaljplanens syfte är att möjliggöra för skolverksamhet där
både förskola och skola F-6 ingår enligt nedan:
•
•

70 förskoleplatser
140 grundskoleplatser

Det totala antalet anställda vid den nya förskolan och skolan kommer tillsammans att
uppgå till maximalt 45 personer. Denna siffra baseras på kontakt med den befintliga
skolan samt med Ängelholm kommun.
På fastigheten finns redan idag ett nybyggt äldreboende med 60 platser samt ett LSSboende. Tidigare fanns en rehabiliteringsanläggning på området som revs 2019.
Tanken är att redan befintlig skolverksamhet på grannfastigheten i Vejby ska flyttas
från befintliga lokaler till fastigheten Vejby 266:5. Idag sker angöring till befintlig skola
från Skogsvägen norr om skolan, men kommer att ske från Haragårdsvägen söder om
skolan i samband med den nya skolan.
Dessutom ska det tillkomma fem stycken radhus utmed Skogsvägen. Den
tillkommande trafiken för radhusen bedöms inte öka trafiken på Skogsvägen mer än
marginellt. Istället bedöms trafiken utmed Skogsvägen att minska totalt i och med att
trafiken till och från skolan istället kommer att gå via Haragårdsvägen i framtiden.
Syftet med trafikutredningen är att utreda om den trafik som alstras av den planerade
skolverksamheten tillsammans med äldreboendet kommer att medföra några
framkomlighetsproblem i omkringliggande vägnät. Utredningen ska även belysa
eventuella brister vad gäller trafiksäkerhet och utformning inom planområdet, samt ge
översiktliga förslag på lämpliga åtgärder. Vidare ska även ett parkeringsbehov för
förskolan och skolan beräknas.
Kapacitetsberäkningarna visar att inga framkomlighetsproblem beräknas uppstå i
korsningen mellan Haragårdsvägen och Magnarps byaväg.
Parkeringsbehovet för förskolan och skolan beräknas till 36 bilparkeringar och 70
cykelparkeringar. Behovet bedöms kunna uppfyllas med föreslagen utformning framför
skolans entré, tillsammans med de planerade tillkommande bilparkeringarna i
anslutning till äldreboendet.
Vad gäller trafiksäkerhet för skolvägar så skulle övergångsstället mitt på
Haragårdsvägen kunna hastighetssäkras med till exempel avsmalning eller farthinder.
Övergångsstället på Haragårdsvägen närmast Magnarps byaväg får en naturlig
hastighetssäkring då den ligger så pass nära korsningen och bilarna måste därmed
sakta in ändå.
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