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1. INLEDNING
BAKGRUND

Strandvägsskolan i Filipstad är inte anpassad utifrån dagens krav på lärandemiljö och behöver antingen renoveras eller ersättas med en ny skola. Kommunen har gjort bedömningen att förutsättningarna för att driva en
modern pedagogik blir bättre av att bygga en ny skola, än att renovera en i grunden omodern skola. Kommunstyrelsen beslutade 22 mars 2017 att det fortsatta arbetet med ny skola ska utgå från placering inom kvarteret
Västra Filipstad 1:2. Ett område där det tidigare har stått en skola – den har med tiden kommit att kallas Gamla
skolan. Denna skola revs efter att ha stått tom i många år som ett reslutat av att ha eldhärjats år 1998.
Den nya skolan kan tänkas inrymma ca 360 elever, vilket klarar nuvarande volymer samt en utökning av elevantalet. En idrottshall föreslås samordnas med Spångbergshallen.
Skälen till val av plats, Västra Filipstad 1:2 är följande:

•
•
•

Nära nuvarande Strandvägsskolan.
1lUD|YULJDEHÀQWOLJDVNRORURFKI|UVNRORUGHWlUHWWRPUnGHGlUP\FNHWEDUQRFKXQJGRPDUU|UVLJLGDJ
Möjlighet till samnyttjande av idrottshall med Spångbergshallen.

SYFTE

6\IWHWPHGWUDÀNXWUHGQLQJHQlUDWWEHVNULYDKXUWUDÀNVLWXDWLRQHQVHUXWLGDJRFKKXUGHQNRPPHUIXQJHUDQlU
den nya skolan är färdigbyggd, samt att beskriva vilka eventuella åtgärder som kan bli aktuella för att säkerställa
HQJRGWUDÀNPLOM|

AVGRÄNSNING

SPARBAN

7UDÀNXWUHGQLQJRPIDWWDURPUnGHWVRPUHGRYLVDVQHGDQLQRPU|GVWUHFNDGOLQMH7UDÀNU|UHOVHUVWUD[XWDQI|U
SODQRPUnGHWWDVLEHDNWDQGH3ODQRPUnGHWlUEHOlJHWLFHQWUDOD)LOLSVWDGVWUD[QRUGYlVWRPQXYDUDQGH6WUDQGYlJVVNRODQRFKVWUD[V|GHURP)LOipstads tätort. Planområdet omfattar ca 3,5 ha.

ALLÉGATAN

Primär skoltomt F-6
ASPHY TTEG

Västra Filipstad 1:2
”Gamla skolan”
och del av 1:49

ATAN

ATAN

VÄRMLANDSG

PARKVÄGEN

SPÅNGBE
RGSVÄGE

Nuvarande
Strandvägsskolan

N

.DUWDQRYDQYLVDUSODQRPUnGHWPHGU|GVWUHFNDGOLQMHVDPWEHÀQWOLJDYlJDURFKVNRODQVQXYDUDQGHRFKWlQNWDSODFHULQJ
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2. FÖRUTSÄTTNINGAR

BEFINTLIGA FÖRHÅLLANDEN

Detaljplanen omfattar fastigheterna Västra Filipstad 1:2, Falken 5, Ugglan 1, Spångberget 4 och Västra Filipstad
1:49, se bild nedan. Planområdet utgörs i dag i huvudsak av en grusplan som går i terrass från Allégatan upp till
9lUPODQGVJDWDQ,YlVWHUnWHUÀQQVI|UVNRODQ/\FNDQRFKERVWDGVEHE\JJHOVH,|VWHUnWHUÀQQVHQK|MGRFKHWW
JnQJVWUnN8WPHG3DUNYlJHQOLJJHUQXYDUDQGH6WUDQGYlJVVNRODQRFK6SnQJEHUJVJ\PQDVLHW+lUÀQQVRFNVnHWW
tillagningskök samt varumottagning (norrut). På Strandvägsskolan går idag ca 280 elever och personalen uppgår
till ca 35 personer.

FÖRSKOLAN LYCKAN
3nI|UVNRODQ/\FNDQ LQRPIDVWLJKHWHQ)DONHQ JnULGDJVW\FNHQEDUQ,SHUVRQDOHQÀQQVSHUVRQHUYDUDY
två ingår i verksamhetens ”nattis”. Till förskolan sker huvudsakligen hämtning och lämning med bil, detta sker
utmed Värmlandsgatan.

SIM- OCH IDROTTSHALL (SPÅNGBERGSHALLEN)
,6SnQJEHUJVKDOOHQÀQQVHQVLPKDOOPHGHQEDVVlQJSnPHWHU6SnQJEHUJVKDOOHQLQK\VHUlYHQHQLGURWWVKDOO
bordtennissal och en bowlinghall. Anläggningen och parkeringen i anslutning till hallen har en relativt hög
beläggning.
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BILTRAFIK

,GDJSUlJODVRPUnGHWWLOOVWRUGHODYVNROIXQNWLRQPHGWLOOK|UDQGHWUDÀNU|UHOVHU'HVVDWUDÀNU|UHOVHUEHG|PV
RPIDWWDVDYOHYHUDQVHUSHUVRQDOWUDÀN PRUJRQRFKHIWHUPLGGDJ RFKKlPWQLQJRFKOlPQLQJJHQRPSULYDWtransporter (morgon och eftermiddag). Då området omfattas av en F-6-skola och ett gymnasium bedöms en
betydande andel av eleverna ta sig till skolan via privattransporter eller skolskjuts och en mindre andel via gångRFKF\NHOWUDQVSRUW'HOYLVLQRPRFKLQWLOOSODQRPUnGHWOLJJHUHQVLPKDOOVRPDOVWUDUVW|UUHGHOHQDYWUDÀNHQL
RPUnGHWHIWHUVNROWLG'HQEHE\JJHOVHVRPÀQQVLRPUnGHWJHQRPHQRFKÁHUERVWDGVKXVEHG|PVRFNVnDOVWUD
WUDÀNHIWHUVNROWLG
7LOOSODQRPUnGHWDQVOXWHURFKSDVVHUDUYlJDUPHGYDULHUDQGHWUDÀNLQWHQVLWHWRFKVWDQGDUG,GHQV\GYlVWUDGHOHQ
av planområdet löper Spångbergsvägen som ansluter mot sim- och idrottshallen och slutligen övergår i Värmlandsgatan i norr. Relativt tidigt i områdets södra del viker Spångbergsvägen av och Asphyttegatan tar vid för
att i norr ansluta till Allégatan. Allégatan går i öst-västlig riktning i den norra delen av planområdet och präglas
av den lindallé som anlagts. I nord-öst övergår Allégatan i John Ericssonsgatan vilken i sin tur relativt snart
|YHUJnUL3DUNYlJHQVRPO|SHUXWPHGGHQ|VWUDGHOHQDYSODQRPUnGHW9lUPODQGVJDWDQYLONHQnWHUÀQQVLGHQ
nord-västra delen av planområdet, ansluter mot Asphyttegatan och fortsätter sedan än längre västerut för att
övergå i Järnvägsgatan.

ÅDT (ÅRSMEDELDYGNSTRAFIK)

C

ALLÉGATAN

SS

ON

SG

A

3.
ATAN

VÄRMLANDSG

A

IC

B

PARKVÄGEN

3.

ER

AT
AN

ASPHYT TEGATAN

B

HN

A&B

1.

D

MÄTPUNKTER
JO

2.

DćƚƉƵŶŬƚ

ϭ͘ Θ

ϭ͘ 

ϭ͘ 

Ϯ͘ 

Ϯ͘

ϯ͘ 

ϯ͘ 

'ĂƚĂ

ůůĠŐĂƚĂŶ

:ŽŚŶƌŝĐƐƐŽŶƐŐĂƚĂŶ

ƐƉŚǇƚƚĞŐĂƚĂŶ
;ŬŽƌƐŶŝŶŐůůĠŐĂƚĂŶͿ

d
DĂǆƚŝŵŵĞ
WƌŽĐĞŶƚĂǀ d
ƵŶĚĞƌ
ŵĂǆƚŝŵŵĞ
&ŽƌĚŽŶͬŵŝŶƵƚ
<ůŽĐŬƐůĂŐ
DćƚĊƌ

Ϯϴϯϭ
ϯϳϲ

ϯϮϴϵ
ϰϲϯ

ϮϲϬϰ
ϯϮϬ

ƐƉŚǇƚƚĞŐĂƚĂŶ
;ŬŽƌƐŶŝŶŐ
sćƌŵůĂŶĚƐŐĂƚĂŶͿ
ϮϮϴϱ
Ϯϴϭ

sćŵůĂŶĚƐŐĂƚĂŶ
;ƂƐƚƌĂͿ

WĂƌŬǀćŐĞŶ

sćƌŵůĂŶĚƐŐĂƚĂŶ
;ǀćƐƚƌĂͿ

ϭϮϭ
Ϯϱ

ϴϬϮ
ϭϭϲ

Ϯϯϵ
ϱϯ

ϭϯй

ϭϰй

ϭϮй

ϭϮй

ϮϬй

ϭϰй

ϮϮй

ϲ
ϭϱ͗ϯϬ
ϮϬϭϵ

ϴ
ϭϱ͗ϭϱ
ϮϬϭϴ

ϱ
ϭϱ͗ϯϬ
ϮϬϭϵ

ϱ
ϭϱ͗ϭϱ
ϮϬϭϵ

Ϭ͕ϰ
Ϭϳ͗ϭϱ
ϮϬϭϵ

Ϯ
ϭϲ͗ϯϬ
ϮϬϭϵ

Ϭ͕ϵ
ϭϱ͗ϭϱ
ϮϬϭϵ

2YDQ0lWSXQNWHURFKVDPPDQVWlOOQLQJDYLQVDPODWGDWD
cUVPHGHOG\JQWUDÀNHQ c'7 XWPHG$OOpJDWDQPlWSXQNW$ %nUWLOOIRUGRQSHUG\JQ9LG-RKQ
Ericssonsgatan, mätpunkt 1.C är det uppmätta ÅDT från år 2018 3289 fordon per dygn. Utmed Asphyttegatan
(korsningen Allégatan), mätpunkt 1.D, är ÅDT år 2019 uppmätt till 2604 fordon per dygn.
I höjd med korsningen Asphyttengatan/Värmlandsgatan är ÅDT i mätpunkt 2.A år 2019 uppmätt till 2285 forGRQSHUG\JQ9LGPlWSXQNW%XWPHG9lUPODQGVJDWDQV|VWUDGHO VHWWIUnQ$VSK\WWHJDWDQ XSSJLFNc'7WLOO
121 fordon, mätningen genomfördes år 2019. Mätpunkten 3.A, vid Strandvägsskolan på Parkvägen, redovisar
HWWc'7SnIRUGRQSHUG\JQPlWQLQJHQJHQRPI|UGHVnU,PlWSXQNW%9lUPODQGVJDWDQVYlVWUDGHO
VHWWIUnQ$VSK\WWHJDWDQ XSSJnUc'7WLOOIRUGRQPlWQLQJHQJMRUGHVnU'HQPHVWWUDÀNHUDGHJDWDQL
RPUnGHWlU-RKQ(ULFVVRQVJDWDQI|OMWDY$VSK\WWHJDWDQ0LQVWWUDÀNÁ|GHlUGHWSn9lUPODQGVJDWDQ |VWUD 
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FLÖDEN UNDER MAXTIMME

)|UDWWJHHQW\GOLJDUHELOGDYKXUP\FNHWWUDÀNVRPU|UVLJLSODQRPUnGHWLGDJUHGRYLVDVPD[WLPPHVWUDÀNHQ
0D[WLPPHQlUGHQWLPPHQSnG\JQHWGnGHWlUVRPPHVWWUDÀN,GHQQDXWUHGQLQJYLVDUWUDÀNPlWQLQJDUQDDWW
PD[WLPPHQLQÀQQHUVLJSnHIWHUPLGGDJHQLKXYXGVDNPHOODQXQGHUHQQRUPDOYDUGDJ3nJHQRPIDUWVYlJDUXWJ|UPD[WLPPHQYDQOLJWYLVDYc'7PHQHIWHUVRPGHWlYHQÀQQVHQVNRODLRPUnGHWVn
lUVLIIUDQQnJRWK|JUHRFKPD[WLPPHQXWJ|UFDDYc'77UDÀNÁ|GHWSnJDWRUQDXQGHUPD[WLPPHQ
redovisas i tabellen på föregående sida. Även andelen fordon/mintur redovisas i tabellen. Det som är värt att
QRWHUDXWLIUnQGHQQDPlWQLQJlUDWWWUDÀNHQXQGHUPD[WLPPHQXWPHG9lUPODQGVJDWDQXWJ|UFDDYGHW
WRWDODc'7SnVWUlFNDQYLONHWLQQHElUDWWHQEHW\GDQGHGHODYWUDÀNHQNRPPHUXQGHUHQJLYHQWLGSXQNW3n
GHQ|VWUDGHOHQDY9lUPODQGVJDWDQNDQWUDÀNHQKlUOHGDVWLOODWWPnQJDI|UlOGUDUOlPQDUVLQDEDUQSnI|UVNRODQ
VDPWUHVHUWLOODUEHWHWGnPD[WLPPHQLQWUlIIDUFD9DGJlOOHUGHQYlVWUDGHOHQDY9lUPODQGVJDWDQlUGRFN
WUROLJHQVOXWHWDYDUEHWVGDJHQGHWVRPJ|UDWWPD[WLPPHQLQWUlIIDUFD'HWVRPDQWDVELGUDWLOODWWWUDÀNHQ
XQGHUPD[WLPPHQXWJ|UHQVnVWRUGHODYGHWWRWDODc'7XWPHGGHQYlVWUDGHOHQDY9lUPODQGVJDWDQlUDWW
kommunens gatu- och parksektion har sin verksamhet där. Denna verksamhet har en stor andel fordon inom
sin verksamhet.

VÄGBREDD & HASTIGHET
Vägbredd utmed Asphyttegatan är 8,5 m med undantag för ett kortare parti som är 11 meter. Allégatans
bredd är totalt 19 m, där varje körfält utgör 6 meter vardera. Den mittersta delen på 7 meter är gatans lindallé.
Spångbergsvägens vägbredd varierar mellan 4 och 5 m. Parkvägens bredd är 7 m. Även John Erikssonsgatan
innehar en vägbredd om 7 m. Den skyltade hastigheten i området är satt till 50 km/h.

KOLLEKTIVTRAFIK (SKOLBUSS)

Skolbussar angör utmed Parkvägen och har sin på- och avstigning framför Strandvägsskolans lokaler. Ca 13-15
skolbussar angör skolområdet under en vanlig skoldag (6 st av dessa hör till träningskolans verksamhet). I dagsOlJHWlUGHWHOHYHUVRPnNHUVNROVNMXWV6NXOOHGHVNRORUVRPÀQQVXWDQI|UWlWRUWHQOlJJDVQHUVnSnYHUNDV
inte antalet angörande bussar då det redan idag går skolskjutsar i dessa riktningar.
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GÅNG- OCH CYKELVÄGAR, STIGAR

,GDJÀQQVLKXYXGVDN*&YlJDULRPUnGHWV\WWUHGHODURFKHQGDVWHQ*&YlJNRUVDUJHQRPRPUnGHW,|YULJD
GHODUDYRPUnGHWKlQYLVDVJnHQGHRFKF\NOLVWHUDWWYLVWDVLEODQGWUDÀNYLONHWNDQLQQHElUDWU\JJKHWVULVNHUIUlPVW
under de mörk årstiderna då siktförhållandena förändras. I kartbilden på sida 11 (och nedan) har en bedömning av vägnätet gjorts utifrån hur god kvalitet som vägarna bedöms ha för gående och cyklister. Generellt kan
VlJDVDWWYlJQlWHWI|UJnHQGHLQRPRPUnGHWlUEUDRFKXSSUlWWKnOOHUHQK|JVWDQGDUG)|UF\NOLVWHUÀQQVGRFN
inte samma möjligheter till separerad angöring till skolans område, där hänvisas större delen av cyklandet till
EODQGWUDÀN)|UVODJVYLVJ|UVHQJHQHUHOO|YHUV\QNULQJYLONDVWUnNVRPE|USULRULWHUDVI|UJnHQGHRFKF\NOLVWHUL
tabellen nedan har några förslag till åtgärder presenterats där det huvudsakligen framgår att breddning generellt
föreslås för att skapa ett sammanhängande gång- och cykelvägnät genom området. Vid ett ökat elevunderlag
och en ny förbättrad skolmiljö så bör det prioriteras att kunna ta sig till skolan genom säkra GC-vägar vilka
DQVOXWHUWLOOVNRODQVHQWUpHUIUnQÁHUDULNWQLQJDU'HWE|UlYHQÀQQDVYlOWLOOWDJHWPHGRUGQDGHF\NHOSDUNHULQJDU
LGLUHNWDQVOXWQLQJWLOOVNRODQVHQWUpHU9LGSDVVDJHURFK|YHUJnQJVVWlOOHQlUÁHUWDOHWDYGH|YHUJnQJDUVRPÀQQV
XSSK|MGDRFKYlOV\QOLJDGHWWDlUHWWW\GOLJWVWlOOQLQJVWDJDQGHI|UDWWJnHQGHRFKF\NOLVWHUSULRULWHUDVLWUDÀNHQ
och detta ställningstagande uppmuntras att fortskrida i det fortsatta planarbetet.

Nr
1.
2.
3.

4.
5.
6.

1HGDQUHGRYLVDVGHWEHÀQWOLJDYlJQlWHWI|UJnHQGHRFKF\NOLVWHU8WPHGGHQV|GUDVLGDQDY$OOpJDWDQÀQQV
HQQ\E\JJGJnQJRFKF\NHOYlJ *&YlJ   'HQQDDQVOXWHUL|VWHUPRWGHQ*&YlJVRPÀQQVXWPHG-RKQ
Erikssonsgatan (4). GC-vägen korsar Parkvägen och fortsätter därefter utmed Daglösens strand (6), hela
vägen från gångbron över Skillerälven förbi Skogsryd och vidare till bostadsområden söder därom. En frekvent
använd GC-väg korsar genom området och ansluter
PRWVLPRFKLGURWWVKDOOHQ  ,QRPSODQRPUnGHWÀQQV
Beskrivning av funktion
Standard
GlUXW|YHUHWWÁHUWDOVWLJDUVRPLKXYXGVDNNQ\WHUVDPÄr ej skyltad som GC-väg men innehar två separerade gångbanor
med en bredd om ca 2,5-3 meter så denna bör “klassas om”.
man skolområdet med andra viktiga funktioner, så som
Nybyggd GC-väg
sim- och idrottshall, skolornas entréer samt parkeringsGC-bro över Skillerävlen. Passage vid John Erikssonsgatan regleras
platser. Stigarna kan ses i sin helhet i bilden på sida 6.
med trafikljus.
Separerad GC-väg, dock endast GCM-stöd mellan parkering och GC.
,|YULJWKlQYLVDVJnQJRFKF\NHOWUDÀNHQWLOODWWYLVWDV
Kan behövas ses över för ökad trygghet och sammanhängande stråk.
LEODQGWUDÀN0HGDQOHGQLQJDYJDWRUQDVJHQHU|VD
Separerad GC-väg, staket mellan GC och körbana. Leder mot centrum.
bredd så bedöms det i dagsläget fungera bra att vistas i
Separerad och väl avskild GC-väg. Fin sträckning utmed vattnet.
Vet inget om beläggningsskador/likande.
EODQGWUDÀN
Frekvent nyttjad och väl separerad GC-väg som löper geom området.

7.

Infart till förskolan Lyckan. Stäckan saknar GC-väg, finns dock en
trottoar som upplevs vara i ok skick.
Funktionen kring skolan upplevs som god. Mindre insatser kan
behöva vidtas för att skapa tydlighet och trygghet. Se röd markering.

8.
9.

STANDARD PÅ VÄGNÄT
FÖR GÅENDE OCH CYKLISTER

Smal gata, bör utredas för avstängning för biltrafik. Kan då nyttjas som
GC-väg samt infart till fastigheter.
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6.

VARUTRANSPORTER & AVFALLSHANTERING

Varuintag är idag placerat i den norra delen av Strandvägsskolans lokaler. Strandvägsskolan inhyser kommunens
centralkök vilket innebär att där lagas mat till alla mottagningskök i Filipstads kommun. Mat- och mejerileveranVHUVNHUPHGHQVWRUODVWELOYDUMHGDJ'lUWLOOVNHUOHYHUDQVDYYDUPPDWIUnQN|NHWÁHUDJnQJHUYDUMHGDJJHQRP
WYnPLQGUHODVWELODURFKHQPLQLVNnSELO%nGHOHYHUDQVHURFKUHWXUHUVNHUYLGÁHUDWLOOIlOOHQYDUMHGDJ$OODYIDOOVhantering som avser köket hämtas av en stor sopbil 1 gång/vecka. Även skolmaterial kommer till lastkajen norr
om Strandvägsskolan, dock saknas uppgifter om hur ofta. Ett antagande görs om att det är ca 2 gånger/vecka.
Till (mottagnings)köken i Filipstad kommer det leverans av varm mat varje dag med en mindre lastbil. Även
leveranser av mejeri- och grosstransporter kommer med stora lastbilar ca 1 -2 gånger/ vecka. Även avfallhatsering sker vid de skolorna, ca 1 gång/vecka.

PARKERING & HÄMTA/LÄMNA

3DUNHULQJVNHULQRPHWWÁHUWDOSODWVHULQRPSODQRPUnGHWRFKGHROLND\WRUQDNDQVHVLELOGHQSnQlVWNRPPDQGH
VLGDJHQRPNDUWELOGI|UI|UXWVlWWQLQJDU'HÁHVWDDYGHPDUNHUDGH\WRUQDlURUGQDGHSDUNHULQJVSODWVHU(Q\WD
centralt i den norra delen av området är inte ordnad som parkeringplats, men nyttjas som det. I vissa partier
XWPHGEHÀQWOLJJDWXVWUXNWXUSDUNHUDVlYHQXWPHGJDWDQEnGHGlUGHWlUDQYLVDWRFKGlUGHWLQWHlUWLOOnWHW$QWDlet platser för de olika ytorna, vilka nyttjas som parkeringsplatser (både anvisad parkering och ”spontan”), har
uppskattats dels utifrån ett platsbesök men även genom översiktlig räkning. Fördelningen ser ut på följande sätt:

•
•
•
•
•

Johan Ericssonsgatan ca 40 parkeringsplatser. Denna parkering antas främst att nyttjas av personer som
arbetar på närliggande arbetsplatser, personal på skolan samt elever på Spångbergsgymnasiet.
6|GHURP$OOpJDWDQRFKQRUGYlVWRPI|UVNRODQ/\FNDQÀQQVYLGLQYHQWHULQJELODUSDUNHUDGH8WU\PPH
ÀQQVI|UFDSODWVHU'HVVDDQWDVIUDPI|UDOOWQ\WWMDVDYERHQGHLOlJHQKHWHUQDLQRP)DONHQ
gVWHURPI|UVNRODQ/\FNDQÀQQVXWU\PPHI|UFDSDUNHULQJVSODWVHUSDUNHULQJHQlULQWHRUGQDG9LG
inventering stod 7 bilar parkerade där. Dessa antas nyttjas av personal på förskolan.
9lVWHURP6WUDQGYlJVVNRODQÀQQVXWU\PPHI|UFDSODWVHU9LGLQYHQWHULQJVWRGELODUSDUNHUDGH
Dessa antas i första hand att nyttjas av personal på skolan men även av elever på skolan.
6|GHURPVLPRFKLGURWWVKDOOHQÀQQVXWU\PPHI|UFDSDUNHULQJSODWVHU'HVVDQ\WWMDVEnGHDYEHV|NDQde till simhallen men även av personal och elever på Spångbergsgymnasiet.

(Q]RQDYVHGGI|UKlPWDOlPQDÀQQVLGHQQRUG|VWUDGHOHQDYSODQRPUnGHW'HQQDQ\WWMDVIUlPVWYLGOlPning på morgonen. Studie av beläggning morgontid har inte gjorts inom ramen för denna utredning.

2YDQWYSDUNHULQJLQRPGHWRPUnGHVRPI|UHVOnVXWJ|UDUHVXUV\WDI|U
KlPWDOlPQD7KSDUNHULQJLQRPGHWRPUnGHWVRPI|UHVOnVSODQOlJJDVI|UVNROD

,QWLOO9lQGVOLQJDQRU|VWRPSODQRPUnGHW
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TRAFIKSÄKERHETSSITUATION
*HQRP7UDQVSRUWVW\UHOVHQVGDWDEDVI|UWUDÀNRO\FNRU675$'$NDQVWDWLVWLNI|USROLVRFKVMXNYnUGVUDSporterade olyckor tas fram. Olycksstatistiken i området kring den planerade F-6-skolan domineras av singelolyckor med fotgängare. Statistiken utgår från 10 år (2009-01-01 - 2018-12-31) och under dessa år har en (1)
DOOYDUOLJVNDGDUDSSRUWHUDWVLQ)UnQKDUWRWDOWRO\FNRUUDSSRUWHUDWVLQVHWDEHOOQHGDQ%LOGHQQHGDQ
YLVDUHQNDUWD|YHULQUDSSRUWHUDGHRO\FNRUWLOO675$'$6RPNDUWDQYLVDUÀQQVGHWHWWDQWDOLQUDSSRUWHUDGH
WUDÀNRO\FNRUPHGPRWRUIRUGRQLQEODQGDGHLQWLOOGHQSODQHUDGHVNRODQ'HVVDRO\FNRUKDUIUlPVWLQWUlIIDWL
korsningen Allégatan- Asphyttegatan men även i korsningen Värmlandsgatan- Asphyttegatan. Även korsningen John Ericssonsgatan- Parkvägen har registrerade olyckor.

2YDQ8QGHUODJIUnQ675 $'$
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3. KONSEKVENSER AV PLANFÖRSLAGET
PLANERAD BEBYGGELSE

Skoltomten har tidigare varit bebyggd med en skola, kallad ”Gamla skolan”. Den tidigare skolbyggnaden,
som eldhärjades svårt 1998 och sedan revs, var placerad på lägsta terrasseringen mot Allégatan. Spår av den
JDPODVNRODQÀQQVNYDULRPUnGHWEODJHQRPWHUUDVVHUQDLPDUNHQVDPWVWHQWUDSSRUPHOODQWHUUDVVSODQHQ
,SODQRPUnGHWVQRUGYlVWDGHOOLJJHUI|UVNRODQ/\FNDQYLONHQXSSI|UGHV)|UVNRODQEHK|YHUVlNHUVWlOODV
i detaljplan, då området idag är planlagt för allmänt ändamål. Den kringliggande bebyggelsen i området är
relativt storskalig då den utgörs av offentliga byggnader som är uppförda mellan 50-talet och 70-talet samt
ÁHUERVWDGVKXV'RFNlUEHE\JJHOVHQYlODQSDVVDGWLOOWHUUlQJHQRFKSODWVHQVI|UXWVlWWQLQJDUYLONHWPDVNHUDU
volymerna. Planförslaget innebär att området får bebyggas med en skola. Därtill föreslås att parkeringsplatser
får uppföras inom den västra delen av kvarteret Falken 5 samt inom Ugglan i sydvästra delen av planområdet.

F-6 SKOLA
(QDUEHWVJUXSSPHGUHSUHVHQWDQWHUIUnQNRPPXQVW\UHOVHQ7HNQLNRFKVHUYLFHVDPW%DUQRFKXQJGRPVI|Uvaltningen har arbetat fram en förstudie. Denna förstudie har resluterat i ett förslag där en ny F-6 skola byggs
inom fastigheten Västra Filipstad 1:2, skolan ska inrymma 360 elever och förutätts motsvara en nybyggnad
på ca 4350 kvm (ca 12 kvm/elev). Skolan föreslås innehålla ett tillagningskök samt en matsal. En idrottshall
föreslås byggas i anslutning till Spångbergshallen, inom kvarteret Spångberget 4. Antalet anställda inom
VNRODQEHUlNQDVXSSJnWLOOFDVW\FNHQ FDDYHOHYXQGHUODJHW 6NRODQE|USODFHUDVSnHWWVnGDQWVlWW
DWWVNRODQVHQWUpHUNDQQnVIUnQÁHUULNWQLQJDU'HWWDJHUÁHUP|MOLJKHWHUWLOODWWDYODVWDWUDÀNVLWXDWLRQHQYLG
skolan, se riktningspilar nedan. Genom att dels nå skolan från norr via den nybyggda GC-vägen, samt centralt
LRPUnGHWYLD9lUPODQGVJDWDQVnVNDSDVNRSSOLQJDUIUnQÁHUDULNWQLQJDU'HWlUYLNWLJWLGHWIUDPWLGDSURMHNteringsarbetet att säkra passager och tydliga angöringar till skolan, både med cykel och till fots.

SIM- OCH IDROTTSHALL
'HWDOMSODQHQI|UHVOnUDWWVLPRFKLGURWWVKDOOHQVNDNXQQDE\JJDVXW'HQWUDÀNVRPI|UYlQWDV|NDWLOOKDOOHQ
i och med en utbyggnation sker i huvudsak kvällar och helger men förväntas inte bli i sådan omfattning att
den kräver åtgärder på gatustrukturen. Den större parkeringen inom Kv Ugglan har ett strategiskt läge nära
nuvarande Spångbergshallen och ligger i nära anslutning till det område som i detaljplanen förslås inrymma
en idrottshall. Antalet parkeringsplatser, ca 100 stycken, för matchsituationer eller likande aktiviteter bedöms
som tillräckligt.

TRAFIK
TRAFIKALSTRING I PLANOMRÅDET
$QGHOWLOONRPPDQGHWUDÀNVRPH[SORDWHULQJHQLQRPSODQRPUnGHWNRPPHUDWWWLOOI|UDlULQWHKHOWHQNHODWW
EHG|PDPHGH[DNWKHW'lUDYKDUDQWDJDQGHQJMRUWVI|UDWWNXQQDEHUlNQDHQULPOLJSURJQRV
8WUHGQLQJHQKDUXWJnWWIUnQWLOONRPPDQGHWUDÀNWLOOVNRODQ$YFDHOHYHUDQWDVDYHOHYHUQDInVNMXWV
till skolan med bil. 1,2 elev antas sitta i varje bil och varje bil alstrar 2 fordonsrörelser. Detta ger ett fordonsÁ|GHSnIRUGRQSHUYDUGDJVG\JQ
Av det totala antalet elever är ca 280 st av dessa idag elever på Strandvägsskolan (öster om planområdet) och
VnOHGHVÀQQVGHUDVWUDÀNDOVWULQJLRPUnGHWUHGDQLGDJ%HUlNQDVGHUDVDOVWULQJXWLIUnQVDPPDEHUlNQLQJ
VRPRYDQJHUGHWHWWIRUGRQVÁ|GHRPFDIRUGRQSHUYDUGDJVG\JQ'HQ|NDGHDQGHOHQIRUGRQSHUG\JQ
EDVHUDWSnDWWDYHOHYHUQDnNHUELO|NDUGlUDYIUnQFDWLOOIRUGRQSHUYDUGDJVG\JQ'HQQD|NQLQJ
bedöms även det nya området klara av att hantera om infrastrukturen byggs ut och hanteras på det sätt som
föreslås i denna utredning.
3nGHQQ\D)VNRODQXSSVNDWWDVFDVW\FNHQSHUVRQHUXWJ|UDSHUVRQDODYSHUVRQDOHQDQWDVN|UDELO
till arbetet, 1,1 person antas sitta i varje bil och varje bil antas alstra 2 fordonsrörelser. Detta ger ett fordonsÁ|GHSnFDIRUGRQSHUYDUGDJVG\JQ6DPPDQODJWJHQHUHUDUHOHYHURFKDQVWlOOGDHWWIRUGRQVÁ|GHSnFD
IRUGRQSHUYDUGDJVG\JQ7LOOGHWWLOONRPPHUWUDÀNDOVWULQJIUnQYDUXOHYHUDQVHURFK|YULJDEHV|N'HVVDDQWDV
uppgå till 20 resor per vardagsdygn. Utifrån antaganden bedöms skolan totalt alstra 315 fordon per vardagsdygn.
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PLANOMRÅDETS PÅVERKAN PÅ TRAFIKMILJÖN I OMRÅDET
3ODQI|UVODJHWNRPPHU|NDWUDÀNDOVWULQJHQLRPUnGHW'HQQ\DVNRODQNRPPHUJHHQ|NDGWUDÀNDOVWULQJI|U
RPUnGHWJHQRPVW|UUHYHUNVDPKHWPHGÁHUDQWDOHOHYHURFKDQVWlOOGDlQYDGGHWlULGDJ
%HUlNQLQJHQYLVDUDWWHOHYDQWDOHWSnQXYDUDQGH6WUDQGYlJVVNRODQWLOOGHQQ\DVNRODQ|NDUIUnQFDWLOO
elever, vilket innebär en ökning om ca 30 procent. Deras alstring utifrån beräkningen ovan innebär att de
DQWDVDOVWUDFDIRUGRQSHUYDUGDJVG\JQ6DPPDQODJWJHQHUHUDUHOHYHURFKDQVWlOOGDHWWIRUGRQVÁ|GHSnFD
IRUGRQSHUYDUGDJVG\JQ7LOOGHWWLOONRPPHUWUDÀNDOVWULQJIUnQYDUXOHYHUDQVHURFK|YULJDEHV|N'HVVD
antas uppgå till 20 resor per vardagsdygn. Utifrån antaganden bedöms skolan totalt alstra 315 fordon per
vardagsdygn. Det antas därav, som en generell uppskattning i denna utredning, att det beräknade ÅDT utmed
GHEHÀQWOLJDJDWRUQDNRPPHUDWWWHVLJOLNWLGDJPHQDWWc'7XWPHGGHJDWRUVRPUHGRYLVDWVWLGLJDUHLGHQQD
utredning i närtid ökar med ca 315 fordon per dygn. Därtill antas att merparten, i denna utredning uppskattat
WLOODYGHQWUDÀNVRPLGDJWUDÀNHUDU3DUNYlJHQDWWRPÁ\WWDVRFKLVW|UUHXWVWUlFNQLQJEHODVWDU$OOpJDWDQ
Johan Ericssonsgatan, Asphyttegatan och Värmlandsgatans östra del i stället. Parkvägen bedöms få ett lägre
ÅDT.
'HWWDLQQHElUDWWDYHWWc'7Sn3DUNYlJHQVRPlUXSSPlWWWLOOEOLUYLONHWEHG|PVI|UÁ\WWDV
till övriga gator i skolans område (ej Värmlandsgatans västra del). Det nya uppskattade ÅDT i närtid utmed
gataorna redvisas i tabellen ovan, där ingår uppmätt ÅDT från 2019, uppskattad ökning om 315 fordon vilket
GHQQ\DVNRODQI|UYlQWDVDOVWUDVDPWHQRPÁ\WWQLQJDYDYGHIRUGRQVRPLGDJWUDÀNHUDU3DUNYlJHQ
WLOO|YULJDJDWRU0D[WLPPHQEHG|PVXWJ|UDFDDYGHQWRWDODWUDÀNHQ$QWDOIRUGRQPLQXWNRPPHU
således generellt att öka och detta kan tänkas bli mest kännbart utmed Värmlansgatan östra del och vägen in
PRWGHQQ\VNRODQ'RFNEHG|PVGHQWLOONRPPDQGHWUDÀNHQU\PPDVLQRP9lUPODQGVJDWDQVLQIUDVWUXNWXU
RPGHQE\JJVRPLHQOLJKHWPHGGHQQDXWUHGQLQJVI|UVODJRFKInUHWWElWWUHÁ|GHI|USDUNHULQJRFKKlPWD
lämna.
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VARUTRANSPORT OCH ANGÖRING
Dagens angöring för varutransporter sker i anslutning till John Ericssonsgatan, nordöst om planområdet,
VWUD[LQWLOOGHQKlPWDOlPQDVOLQJDVRPÀQQVGlULGDJ'HQQDODVW]RQNRPPHUEHK|YDHUVlWWDVPHGHQQ\
inom den nya skolans område. Idag angör varutransporter till förskolan via Värmlandsgatan och backar den
VLVWDELWHQQHGPRWYDUXLQWDJHWVRPÀQQVSnE\JJQDGHQVQRUG|VWUDVLGD3ODQI|UVODJHWLQQHElUDWWYDUXWUDQsport till förskolan föreslås ske via Asphyttegatan, via den parkering som föreslås inom fastigheten Falken 5 samt backning för
DWWDQJ|UDWLOOEHÀQWOLJODVWEU\JJD%DFNQLQJLQRPGHWWDRPUnGH
DQVHVNXQQDVNHULVNIULWWGnOHNDQGHEDUQnWHUÀQQVLQRPE\Jgandens södra sida samt att en bom/annan avgränsande funktion
RUmed fördel kan uppföras för att reservera ytan för lastfordon. Även VA
TRANSPORT
varutransporter till den nya skolan kan ske via denna yta, men det
blir då viktigt i kommande detaljprojektering av skolans byggnad
att ta hänsyn till att varumottagning för skolbygganden måste placeras mot väster. Varumottagning till den nya skolbyggnaden kan
därtill likväl ske från söder, med angöring via den större vändzonen som föreslås utmed Värmlandsgatans östra del, dock behöver
då barnens antagna väg till föreslagen yta för idrottshall att korsas, 2YDQ,OOXVWUDWLRQ|YHUYDUXPRWWDJQLQJODVW]RQ
varför alternativet med angöring i norr är mest
fördelaktigt ur säkerhetssynpunkt. Det blir även
här viktigt i kommande projektering att planera
för byggandens placering och disposition så att
varumottagning sker på ett enkelt och tydligt
VlWW/DVWSODWVHQE|UGlUWLOOSODFHUDVLQWLOOVNROmatsalens inlastning för att underlätta arbetet
för yrkeschaufförerna. Varumottagningen bör
vara separerad från hämta/lämna platserna ur
WUDÀNVlNHUKHWVV\QSXQNW'HWWDNDQXSSQnVLRFK
BUSSLÄGE
med att hämta/lämna platserna föreslås anläggas
längre västerut utmed Värmlandsgatan.

KOLLEKTIVTRAFIK (SKOLBUSS)

TILLGÄNGLIG

ENTRÉ

Skolbussar föreslås få ett hållplatsläge utmed
2YDQ,OOXVWUDWLRQ|YHUEXVVOlJHXWPHG$OOpJDWDQ
Allégatans södra sida, se illustration på sidan 11.
Ytan bör göras tillgänglig för att minst 3 stycken bussar ska kunna
stanna efter varandra samtidigt. Ytan över Allégatan kan med fördel
J|UDVXSSK|MGVnDWWRVN\GGDGHWUDÀNDQWHUV\QOLJJ|UVRFKSnHWW
tryggare sätt kan passera över Allégatan mot nya skolan. Idag angör
ca 13-15 skolbussar skolområdet under en vanlig skoldag (6 st av
dessa hör till träningskolans verksamhet). Dessa beräknas vara kvar
HÄMTA/LÄMNA
och möjligen utökas. I kommande skeden blir det ett viktigt arbete
DWWVH|YHUNROOHNWLYWUDÀNHQRFKVNROEXVVDUQDVDQJ|ULQJWLOOVNRODQ
Förslaget att låta bussarna stanna utmed Allégatan är fördelaktigt ur
KlQVHHQGHWDWWEHÀQWOLJLQIUDVWUXNWXUNDQQ\WWMDVEXVVDUQDNDQJ|UD
ett snabbt stopp för att släppa på eller av elever och kan därefter köra
YLGDUH%XVVDUQDVOlJHVWUD[XWDQI|UVNRODQVHQWUplURFNVnI|UGHODNtigt ur hänseendet att barnen inte behöver gå någon längre bit utmed
WUDÀNHUDGHJDWRUI|UDWWWDVLJWLOOVNRODQ3nVNRODQVRPUnGHI|UHVOnV
att tillgängliga gångvägar anläggs för att på ett tryggt och tillgängligt
sätt nå skolans entréer.
PERSONAL-P

PARKERING
Fastigheten Ugglan föreslås planläggas för parkering och kan då nyttjas av personal och besökare till olika verksamheter inom området.
Därutöver föreslås att del av Falken 5, ytan lägst västerut och som

PERSONAL-P
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P IDROTTSHAL
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2YDQ,OOXVWUDWLRQ|YHUSDUNHULQJVSODWVHULQRP
)DONHQRFK8JJODQ
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idag är obebyggd att möjliggöras för parkering, denna parkering föreslås i huvudsak nyttjas för hämta/lämna
vid förskolan samt för personal vid förskolan. Med dessa två ytor för parkering förutsätts behovet av parkeringsplatser att uppfyllas inom skolans område. Inom Kv Ugglan kan ca 100 platser anordnas och inom Kv
)DONHQNDQFDSODWVHUDQRUGQDV0LQVWDYGHWWRWDODDQWDOHWSODWVHUVRPDQOlJJVVNDYDUDKDQGLNDSSanpassade och placerade 25 meter från en entré till den nya skolan eller förskolan.
'lUWLOOI|UHVOnVDWWGHWLNRPPDQGHSURMHNWHULQJOlJJVH[WUDYLNWYLGDWWGHWIUnQKlPWDOlPQDSDUNHULQJWLOO
skolans entréer ska vara enkelt och säkert att ta sig. Huvudförslaget är att hämta/lämna platser förläggs utmed
9lUPODQGVJDWDQV|VWUDGHOVHLOOXVWUDWLRQSnVLGD'lUWLOONDQGHQSDUNHULQJVRPLGDJÀQQVQRUG|VWRP
planområdet, utmed John Ericssongatan omstruktureras och istället nyttjas för hämta/lämna, på så sätt kan
KlPWQLQJRFKOlPQLQJVNHIUnQROLNDULNWQLQJDURFKWUDÀNHQXWPHG9lUPODQGVJDWDQNDQVSULGDVWLOOÁHUJDWRU
XQGHUGHQWLGGnWUDÀNHQI|UYlQWDVEOLVRPK|JVWPRUJRQWLG

CYKELPARKERING
Med anledning av att den planerade skolan är en låg- och mellanstadieskola där årskurser från F-6 går förväntas en mindre andel av barnen gå och cykla själva till skolan. För att få fram antal parkeringsplatser har
utredningen utgått från 0,5 cykelparkering per elev (räknat på 360 elever), vilket ger 180 cykelparkeringar.

GATORNAS KAPACITET OCH TRAFIKSÄKERHETSNIVÅ
*DWRUQDLQlUKHWHQDYSODQRPUnGHWNRPPHUIn|NDGWUDÀNPlQJGDYGHQQ\DVNRODQ0HGWDQNHSnGDJHQV
UHODWLYWOnJDc'7SnJDWRUQDLRPUnGHWVDPWDWWGHQWLOONRPPDQGHWUDÀNHQlUEHJUlQVDGNRPPHUGHQLQWH
DWWPlUNDVDYDYVHYlUWP\FNHW'HWlUXQGHUPD[WLPPHQVRPLQWUlIIDUSnPRUJRQHQHQQRUPDOYDUGDJVDPW
XQGHUHIWHUPLGGDJHQQlUHOHYHURFKSHUVRQDOVNDKHPVRPGHQWLOONRPPDQGHWUDÀNHQNDQPlUNDVDYQnJRW
VSHFLÀNWUXQW9lUPODQGVJDWDQ(IWHUPD[WLPPHVWUDÀNHQXQGHUGDJHQRFKSnNYlOOHQI|UYlQWDVLQWHWLOONRPPDQGHWUDÀNIUnQVNRODQPlUNDVDY
,MlPI|UHOVHPHGPD[WLPPHQLQQDQXWE\JJWRPUnGHDQWDVWUDÀNPlQJGHQSn9lUPODQGVJDWDQ|NDIUnQ
IRUGRQPLQWLOOIRUGRQPLQXQGHUPD[WLPPH'HWWDlUJHQHUHOOWVHWWP\FNHWOnJDYlUGHQRFKNRPPHU
därav inte märkas nämnvärt. Ökningen kommer främst att märkas under morgonen vid lämning men bedöms
U\PPDVLQRP9lUPODQGVJDWDQVLQIUDVWUXNWXURPGHQE\JJVRPLHQOLJKHWPHGGHWI|UVODJVRPWUDÀNXWUHGningen utarbetat. Gatorna bedöms fortsatt hålla god kapacitet.
7UDÀNVlNHUKHWHQLRPUnGHWlU|YHUODJJRG(QOLJW675$'$KDURO\FNRUPHGPRWRUIRUGRQLQWUlIIDWLQWLOO
skolområdet. De skador som rapporterats in har dominerats av singelolyckor med fotgängare.
*HQRPDWWWLOOlPSDWUDÀNVlNHUKHWVK|MDQGHnWJlUGHUVnVRPIDUWKLQGHUYLG|YHUJnQJVWlOOHQWLOOVNRORPUnGHW
kan man hålla nere hastigheten och på så sätt minska risken för kollision mellan ett motorfordon och en
fotgängare. Olyckorna har främst inträffat i korsningen Allégatan- Asphyttegatan men även i korsningen
Värmlandsgatan- Asphyttegatan. Även korsningen John Ericssonsgatan- Parkvägen har registrerade olyckor.
'HWEOLUGlUDYH[WUDYLNWLJWLNRPPDQGHSURMHNWHULQJVDUEHWHDWWKDPHGGHWWDLSODQHULQJHQDYJnQJRFKF\kelvägar för att skapa tydliga och säkrare skolvägar.
'lUWLOOVRPHQnWJlUGI|UDWWPLQLPHUDRQ|GLJJHQRPIDUWVWUDÀNI|UHVOnVDWW6SnQJEHUJVYlJHQVWlQJVI|U
WUDÀNVWUD[V|GHURP.Y8JJODQ'HWWDLQQHElUDWWSDUNHULQJHQVRPI|UHVOnVNDQVWUXNWXUHUDVSnHWWElWWUH
sätt och samtidigt kan antalet in- och utfarter minimeras för att skapa ett tydligare vägnät i skolans närmaste
RPUnGH'HWI|UXWVlWWVlYHQELGUDWLOODWWWUDÀNPLOM|QI|UGHERHQGHLQRP.Y8JJODQEOLUDYVHUYlUWElWWUH
GnWUDÀNLQWHNRPPHUKDP|MOLJKHWDWWSDVVHUDLJHQRPGlUXWDQHQGDVWERHQGHLOlJHKHWHUQDNRPPHUDWWKD
ärende dit.
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4. FÖRSLAG PÅ ÅTGÄRDER

6\IWHWPHGWUDÀNXWUHGQLQJHQKDUYDULWDWWEHVNULYDKXUWUDÀNVLWXDWLRQHQVHUXWLGDJLRPUnGHWNULQJGHQQ\D
VNRODQVDPWYLONDnWJlUGHUVRPEHK|YHUJ|UDVQlUGHQQ\DVNRODQKDUE\JJWVRFKGnNRPPHUU\PPDÁHUHOHYHU
och anställda.
)|OMDQGHSXQNWHUlUI|UVODJVRPlUEUDDWWWDKlQV\QWLOORFKHIWHUVWUlYDI|UDWWXSSQnHQWUDÀNVlNHUPLOM|

•
•

7UDÀNVlNHUKHWHQlUYLNWLJRFKE|UEHDNWDVLHWWWLGLJWVNHGHLSODQHULQJVSURFHVVHQ

•

Miljön utanför skolgården är också viktig och bör planeras utifrån de gåendes perspektiv. Cykel-, mopedRFKIRUGRQVWUDÀNInUXQGHURUGQDVLJGHJnHQGH0DQE|UVWUlYDHIWHUNRQWUDVWYHUNDQRFKKLHUDUNLHUPHOODQ
de olika ytorna, så att miljön blir lätt att förstå och röra sig i. Därför kan det vara bra att:
• Undvika framkörning på gångytor och skolgård.
• 6HSDUHUDPRWRUGULYHQDQJ|ULQJVWUDÀNIUnQHQWUp\WRURFKJnQJRFKF\NHOVWUnN

•

%HO\VQLQJRFKVN\OWQLQJELGUDUWLOOHQWUDÀNVlNHUPLOM|

Utrustning, i form av räcken, cykelställ och möbler kan/bör användas för att tydliggöra riktningar och
P|QVWHUVRPNDQVWlUNDRULHQWHUEDUKHWHQRFKGlUPHGWUDÀNVlNHUKHWHQ

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
*HQRPDWWI|UElWWUDP|MOLJKHWHQDWWJnRFKF\NODWLOOGHQSODQHUDGHVNRODQNDQDQGHOHQELOWUDÀNPLQVNDVL
området. I detta fall blir skolan, förskolan och idrottshallen de noder som blir viktiga att knyta samman i
RPUnGHW7UDÀNXWUHGQLQJHQI|UHVOnUHQOLJWLOOXVWUDWLRQSnVLGDQDWWGHÁHVWDJDWRUQDLRPUnGHWInUJnQJ
och cykelvägar, vilka leder till planområdet och i förlängningen till de byggnader som föreslås inom området.
'HWDOMSODQHQRFKWUDÀNXWUHGQLQJHQNRPPHULQWHDWWI|UHVOnVH[DNWDSODFHULQJDUDYGHVVDVWUnNGHEHK|YHU
komma till stånd när skolans entréer är beslutade. Men, det som blir viktigt i kommande detaljprojekteringsarbete är att tydliggöra dessa gång- och cykelstråk så att barnen på ett säkert och tydligt sätt kan ta sig mellan
RPUnGHWROLNDIXQNWLRQHUVnVRPSDUNHULQJLGURWWVKDOORFKVNROD(QKXYXGUHJHOlUDWWJnQJYlJDUVNDÀQQDV
från parkeringsplatserna, från hämta/lämna parkeringen samt från bussläget. Det blir således anslutningspunkter från varje väderstreck, vilket bedöms som rimligt i och med skolans centrala läge i området.
9lVW
)UnQYlVWHUÀQQVLGDJLQJHQ*&YlJXWPHG9lUPODQGVJDWDQ8WPHG$VSK\WWHJDWDQÀQQVWYnEUHGDJnQJEDQRUYLONDPHGI|UGHONDQNODVVDVRPWLOO*&YlJ7UDÀNXWUHGQLQJHQI|UHVOnUGlUWLOODWWHQ*&YlJHWDEOHUDV
från Asphyttegatan på både norra och södra sidan av Värmlandsgatans östra del för att skapa en stark koppling för gående och cyklister till skolan. Förslagsvis byggs GC-vägen 3 meter bred och bör ansluta till en ny
cykelparkering inom nya skolans område.
Öst
)UnQ|VWHUÀQQVLGDJGHQQnJRWNXSHUDGHJnQJYlJHQVRPO|SHULSODQRPUnGHWV|VWUDGHOLQRUGV\GOLJULNWQLQJ
'HQQDI|UHVOnVÀQQDVNYDURFKInUJlUQDVWlUNDVJHQRPH[HPSHOYLVI|UElWWUDGEHO\VQLQJRFK|YHUV\QDYVLNWU|MQLQJI|UDWW|NDWU\JJKHWHQ'HNRSSOLQJDUVRPLGDJÀQQVWLOOGHOVLGURWWVKDOOHQPHQlYHQWLOOQ\DVNRODQV
område får gärna stärkas.
Nord
)UnQQRUUDQVOXWHUGHQQ\E\JJGD*&YlJHQYLONHQO|SHUXWPHG$OOpJDWDQL|VWYlVWOLJULNWQLQJ7UDÀNXWUHGningen föreslår att denna får en tydlig och distinkt koppling till skolans område. Dels genom de trappor som
UHGDQLGDJÀQQVLRPUnGHWVQRUUDGHORFKO|SHUJHQRPSODQRPUnGHWLHQW\GOLJQRUGV\GOLJD[HO0HQI|UDWW
VlNUDWLOOJlQJOLJKHWHQLRPUnGHWVnE|UlYHQ*&YlJVRPDQOlJJVPHGUlWWOXWQLQJÀQQDVIUnQIUlPVWQRUU
RFKV|GHU LRFKPHGDWWGHWlUXWPHG$OOpJDWDQVRPEXVVWUDÀNHQI|UHVOnVVWDQQD/lPSOLJHQI|UOlJJVlYHQ
QnJRQDYVNRODQVHQWUpHULGHQQDULNWQLQJHQI|UDWWW\GOLJJ|UDRFKI|UHQNODÁ|GHWLQWLOOVNRODQ

16 |

PM-TRAFIK

6\G
Från söder föreslås att en ny GC-väg byggs utmed Värmlandsgatans båda sidor för att skapa en tydlig och
säker koppling till skolans område från söder. Denna GC-väg blir därtill viktig för kopplingen inom området
i och med att den föreslås skapa säkra stråk till och från parkeringar och idrottshallen. Därför föreslås att utIRUPQLQJHQDYGHQQD*&YlJInUH[WUDXWU\PPHLNRPPDQGHSURMHNWHULQJVDUEHWH)UnQV|GHUI|UHVOnVGlUWLOO
servicefordon och hämta/lämna lokaliseras, varför det blir än mer viktigt att skapa stråk som tydligt leder
EDUQRFKI|UlOGUDULQWLOOVNRODQ/lPSOLJHQI|UOlJJVlYHQQnJRQDYVNRODQVHQWUpHULGHQQDULNWQLQJHQI|UDWW
W\GOLJJ|UDRFKI|UHQNODÁ|GHWLQWLOOVNRODQ

ALLMÄNNA REKOMMENDATIONER
,KDQGE|FNHUQD9*8 YlJDUVRFKJDWRUVXWIRUPQLQJ RFK*0& JnQJF\NHOPRSHG KDQGERNHQÀQQV
VW|GRFKUnGNULQJVHSDUHULQJDYJnHQGHRFKF\NOLVWHUIUnQELOWUDÀN6HSDUHULQJDYJnQJRFKF\NHOWUDÀNIUnQ
ELOWUDÀNE|USULRULWHUDVGnGHWLQQHElUDWWJnHQGHRFKF\NOLVWHUNDQIlUGDVVlNHUWRFKWU\JJWLWUDÀNHQ%HKRYHW
DYDWWJHJnHQGHRFKF\NOLVWHUHWWHJHWXWU\PPHLWUDÀNPLOM|QXWDQLQEODQGQLQJDYELOWUDÀNEHG|PVXWLIUnQ
antalet angörande fordon och hastigheten på aktuella vägavsnitt. Vid val av vilken separeringsform som ska
tillämpas bör hänsyn även tas till gående och cyklisters upplevelse av trygghet och säkerhet. Relativt enkla
frågor, så som belysning och beskärning av buskar kan göra den upplevda och faktiska tryggheten högre.
2VN\GGDGHWUDÀNDQWHUPHGRXWYHFNODGHOOHUQHGVDWWIXQNWLRQWH[EDUQKDUVlUVNLOWVYnUWDWWXSSIDWWDRFKEHG|PDULVNHULWUDÀNHQYDUI|UGHKDUHWWVlUVNLOWVWRUWEHKRYDYDWWVHSDUHUDVIUnQELOWUDÀN'lUI|UlUGHWH[WUD
viktigt att se över gatornas utformning med hänsyn till att barn ska ta sig till och från skolan på ett säkert sätt.
'HÁHVWDF\NHOUHVRUVRPJ|UVlUNRUWDUHlQIHPNLORPHWHU'lUI|UNDQF\NHOQLYLVVDVDPPDQKDQJIUlPVWVHV
som alternativt transportsätt på resor upp till fem kilometer. Av skolans upptagningsområdet att döma är
därav chanserna till att cykla eller gå till skolan goda. Genom marknadsföring och diskussion kring fördelarna
PHGDWWWDF\NHOHOOHUJnWLOOVNRODQVnNDQPnQJDYLQVWHUJ|UDVGHOVKlOVRPlVVLJDPHQlYHQWUDÀNPlVVLJD
0HQI|UDWWInÁHUDWWYlOMDF\NHOVnPnVWHYlJHQWLOOVNRODQXSSOHYDVVRPVlNHUGlUDYE|UPDUNQDGVI|ULQJVNHL
symbios med en översyn av skolvägarnas säkerhet (se avsnitt ovan).

VARUTRANSPORT OCH ANGÖRING
Utredningen föreslår att skolans nya varumottagning sker via Asphyttegatan och via den nya parkering som
föreslås för att sedan ansluta till förskolans lastzon. Från förskolans lastzon skulle det sedan vara möjligt att
göra en koppling till den nya skolbyggnaden. Det bedöms även vara möjligt att låta varutransporter angöra
via Värmlandsgatan och den vändzon som föreslås längst i öster. Det blir därmed viktigt att utformningen
av skolans byggnad möjliggör för varutransporten att leverera varor i närheten av skolkökets leveransmottagning. Det är viktigt att tänka på att det blir en bra angöring som underlättar arbetet för yrkeschauffören och
som inte är en fara för elever och anställda, vilka kan komma att korsa framförallt ytan i sydöst. VaruleveranVHUE|UGRFNLQWHVDPRUGQDVPHGKlPWDOlPQDSODWVHUQDHIWHUVRPGHWÀQQVULVNDWWGHDQYlQGVYLGVDPPD
tidpunkt på morgonen en vanlig vardag. Detta säkerställs genom att vändmöjlighet för personbil anläggs i
DQVOXWQLQJWLOOKlPWDOlPQDSODWVHUQDLGHQFHQWUDODGHOHQDY9lUPODQGVJDWDQ LK|MGPHGEHÀQWOLJI|UVNROD
och varutransporter/servicefordon får angöra hela Värmlandsgatan och stanna i vändslingan, vilken föreslås
dimensioneras för större fordon.

TRYGGHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER
En trygg varumottagning till en skola ska vara separerad från elever och anställda så att ingen kommer till
skada. En varumottagning ska ej placeras så att fordonet måste backa inne/intill skolgården. Om det inte
JnUDWWIUnQJnEDFNQLQJVPRPHQWHWI|UODVWSODWVHQE|UODVWSODWVHQYDUDDYVNlUPDGPHGH[HPSHOYLVVWDNHWHOOHU
EXVNDU/DVWSODWVHQE|USODFHUDVLQlUKHWHQDYVNRON|NHWVOHYHUDQVPRWWDJQLQJ
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råde
Planom

HÄMTA/LÄMNA

2YDQ7YRPUnGHI|USDUNHULQJLJlOODQGHSODQ7KI|UVODJWLOOUHVXUV\WDI|UKlPWDOlPQDLQRPVDPPDRPUnGH

HÄMTA/LÄMNA PARKERING
(QOnJRFKPHOODQVWDGLHVNRODI|UXWVHVKDHWWUHODWLYWVWRUWEHKRYDYKlPWDOlPQDSODWVHUYDUI|UGHWE|UÀQQDV
möjlighet till ett antal platser i relativt nära anslutning till skolans område. Därför föreslås, i enlighet med den
skiss som tagits fram i ett inledande skede av planarbetet att hämta/lämna parkering förläggs utmed VärmODQGVJDWDQVQRUUDVLGDRFKSODFHUDVLK|MGPHGI|UVNRODQ/\FNDQRFKYlVWHUXW,I|UVODJHWKDUFDSODWVHULOlustrerats, men antalet bör ses över i relation till hur GC- vägar bör förläggas. Därtill föreslås att en parkering
anläggs inom Falken 5s nordvästra del, denna yta kan förse både personal med parkering under arbetsdagen
men även lämnande föräldrar med parkeringsplatser vid hämtning/lämning. Frågan kring disponering av
parkeringsplatsen inom Falken 5 kan med fördel tas i ett senare skede när skolans behov av parkeringsplatser
är bättre utrett.
1RUG|VWRPSODQRPUnGHWÀQQVLGDJHQIUHNYHQWQ\WWMDGSDUNHULQJ\WD VHELOGRYDQ 3ODQI|UVODJHWLQQHElU
DWWSDUNHULQJDUI|UHVOnVDQOlJJDVQlUPUHVNRODQVQ\DRPUnGHRFKGlUPHGEHG|PVGHQQDEHÀQWOLJD\WDDWW
få ändrad karaktär. Ytan är i gällande plan planlagd för parkering (P) och kan därmed så fortsätta vara, men
bedömningen görs att den främst kan nyttjas som en resurs för hämta/lämna. Hämtning/ lämning kan då
VW\UDVIUnQÁHUULNWQLQJDURFK9lUPODQGVJDWDQNDQSnVnWVlWWDYODVWDVQnJRWPRUJRQWLGGnWUDÀNHQI|UYlQWDV
bli som högst. Hämtning/lämningsytan skulle kunna omstruktureras så att parkering sker längsgående för att
VNDSDHWWElWWUHÁ|GH
'lUPHGVnEHG|PV\WRUI|UKlPWQLQJOlPQLQJYDUDWLOOJRGRVHGGDRPnWJlUGHUXWI|UVLHQOLJKHWPHGWUDÀNXWredning.

PARKERING

Nya parkeringsplatser behöver anordnas för att kunna tillgodose parkeringsbehovet, delvis med anledning
av att ytan där nya skolan föreslås idag nyttjas som parkering av förskolan och andra i närområdet. Planen
möjliggör för en större parkeringsyta i sydväst. Denna yta kan möjliggöra parkering för ca 100 bilar. Ytan
föreslås dels tillgodose skolans dagliga behov av parkeringplatser men även vara tillräckligt många platser för
GHQWLOOWlQNDLGURWWVKDOOHQ3ODFHULQJHQRFKOlJHWSnSDUNHULQJEHG|PVGlUDYVRPVWUDWHJLVNWXUÁHUDKlQVHHQden. Därtill föreslås en parkering i nordväst, denna bör i första hand förse förskolan med platser för personal
och hämta/lämna men denna fråga bör fortsatt diskuteras för att hitta en lösning som bäst uppfyller områdets
NUDYSnWUDÀNO|VQLQJ
+DQGLNDSSDUNHULQJE\JJVLQlUDDQVOXWQLJWLOOVNRODQVKXYXGHQWUp*HQHUHOOWE|UFDDYGHWWRWDODDQWDOHW
parkeringsplatser vara handikappplatser, detta bör därför eftersträvas.
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CYKELPARKERING
De nya skolan bedöms vara i behov av ca 180 cykelplatser, 0,5 platser/elev. Cykelparkeringar byggs förslagsvis
intill skolans entréer eller i närheten av entréerna för att de ska bli så välanvända som möjligt.
Förslag till möjliga parkeringsytor:
•
•

Vid skolans norra och södra entré.
Öster om planområdet, i anslutning till den hämta/lämna parkering som illustrerats på tidigare sidor.

För att hålla god standard bör avståndet mellan två cyklar inte understiga 0,7 meter. En bra cykelparkering
VNDVN\GGDPRWUHJQGlUI|UI|UHVOnVDWWF\NHOSDUNHULQJDUQDXWUXVWDVPHGWDN%UDEHO\VQLQJYLGI|UHVODJQD
cykelparkeringar föreslås.

VÄGBREDD & HASTIGHET (HASTIGHETSSÄKRING)

9lJEUHGGHQNDQPHGI|UGHOVHV|YHUI|UDWWRPP|MOLJWVNDSDHWWWUDÀNUXPGlURVN\GGDGHWUDÀNDQWHUJHV
VW|UUHWLOOWUlGH0|MOLJKHWHQDWWDQOlJJDÁHUJnQJRFKF\NHOYlJDULQRPRPUnGHWE|UXWUHGDVLVDPEDQGPHG
översyn av vägbredd. Hastigheten inom området är idag satt till 50 km/h. Vid en hastighetssänkning ges
VW|UUHP|MOLJKHWI|URVN\GGDGHWUDÀNDQWHUDWWYLVWDVLJDWXUXPPHWSnVDPPDYLOONRU+DVWLJKHWHQNDQJHQHUHOOW
sänkas till 40 km/h men kan även inom vissa partier, så som vid passage vid skolorna samt andra frekvent beV|NWDDQOlJJQLQJDUVlQNDVWLOONPK,RPUnGHWÀQQVLGDJDYVQLWWGlUUHNRPPHQGHUDGKDVWLJKHWNPK
förekommer, även avsnitt föreslås få en reglerad hastighet till 30 km/h. För att få regelefterlevnad på föreslagen hastighetsänkning så kan en kombination av olika hastighetssäkrande åtgärder vidtas. Sänks hastigheten
så kan det i vissa passager vara motiverat att anlägga ett upphöjt farthinder, dels för att sänka hastigheten
PHQlYHQI|UDWWJHRVN\GGDGHWUDÀNDQWHUP|MOLJKHWDWWSDVVHUDJDWDQVlNHUW)|UDWWInlQPHUHIIHNWDYVHHQGH
efterlevnad av hastighet så kan kombinationer av åtgärder vidtas, vilket är vad som föreslås enligt ovan. Skulle
GRFNHIWHUOHYQDGHQIRUWVDWWYDUDOnJNDQHWW,76V\VWHP H[HPSHOSn,76O|VQLQJlUVN\OWDUVRPYLVDUDNWXHOO
KDVWLJKHWRFKRPGXN|UI|UIRUW NRPSOHWWHUDRFKELGUDWLOOHQElWWUHWUDÀNVLWXDWLRQ,DQVOXWQLQJWLOOSDVVDJHU
och övergångsställen föreslås dessutom erforderlig belysning att monteras för att öka tryggheten för oskydGDGHWUDÀNDQWHUVDPWI|UDWWJHELOLVWHUQDVW|UUHP|MOLJKHWDWWXSSWlFNDJnHQGHRFKF\NOLVWHULJRGWLGI|UH
passage.

BETEENDEPÅVERKAN & MOBILITY MANAGEMENT

Idag arbetar inte kommunen på något övergripande eller riktat sätt mot att förändra resvanor till- och från
VNRODQGlUIUlPVWVNMXWVDQGHI|UlOGUDULQQHElUHQWUDÀNIDUD9LQVWHUQDPHGDWWDUEHWDPHGDWWInÁHUI|UlOGUDU
DWWVNMXWVDPLQGUHLQQHElUHQElWWUHRFKPHUDWUDÀNVlNHUPLOM|DWWYLVWDVL
$WWDNWLYWDUEHWDPHGDQGUDnWJlUGHUlQHQEDUWGHQI\VLVNDWUDÀNPLOM|QNDQInPnQJDSRVLWLYDHIIHNWHU*HQRPDWWLQWHWDELOHQWLOOVNRODQXWDQJnHOOHUF\NODLVlOOVNDSPHGVLWWEDUQVnNRPPHUWUDÀNPLOM|QLDQVOXWQLQJ
WLOOVNRODQRFKGHVVYHUNVDPKHWHUDWWXSSOHYDVVRPElWWUH'lUXW|YHUÀQQVÁHUYLQVWHUDWWJnF\NODJHU|NDG
PRWLRQIULVNOXIWRFKWUDÀNWUlQLQJ*HQRPDWWWLGLJWDUEHWDPHGDWWInWLOOHWWI|UlQGUDWEHWHHQGHKRVI|UlOGrar och elever och uppmuntra till att välja bort bilen till förmån för cykel eller promenad så kan dessa vinster
XSSQnV)|UElWWUDVHQEDUWGHQI\VLVNDPLOM|QI|UELOWUDÀNHQVnNRPPHUGHWWUROLJYLVHQGDVWDWWOHGDDWWGHW
motsatta, att bilåkandet ökar i och med att det blir enklare. Fysiska lösningar som kan bidra till att möjligKHWHUQDDWWJnRFKF\NODWLOOVNRODQI|UHQNODVRFKJ|UVPHUWUDÀNVlNHUWlUXWE\JJQDGDYJnQJRFKF\NHOYlJDU
hela vägen till skolan där tryggheten sätts i fokus. Genom att aktivt arbeta med marknadsföring av gång- och
cykelvägnätet så kommer det att upplevas som ett naturligt färdsätt, men detta är ett arbete som måste pågå
kontinuerligt och påbörjas i tidig ålder.
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UPPFÖLJNINGSFÖRSLAG

7LOOWUDÀNXWUHGQLQJHQKDUHWWI|UVODJSnXSSI|OMQLQJVSURJUDPWDJLWVIUDPLV\IWHDWWI|OMDXSSSODQHUDGHnWJlUder och se om behovet är tillräckligt. Uppföljningsprogrammet genomförs med fördel när planområdet är
fullt utbyggt med ny skola för att kunna bedöma gränsvärden och behov av förbättrad utformning.
Åtgärder som bör följas upp efter att området är utbyggt:
• Räkna cykelplatser för att se om behovet är tillfredsställt och om någon cykelparkering behöver byggas
ut.
• Räkna parkeringsplatser för bil för att kontrollera att behovet är tillfredsställt.
• Se över gång- och cykelvägar. Göra en undersökning och se vad elever och anställda tycker om gång- och
cykelvägarna till skolområdet.
• 8WLWUDÀNHQRFKVWXGHUDKXUKlPWDOlPQDSODWVHUQDDQYlQGV

5. SAMMANFATTNING
)LOLSVWDGVNRPPXQVNDE\JJDHQQ\)VNROD'HWLQQHElUHQ|NDGWUDÀNDOVWULQJLH[SORDWHULQJVRPUnGHW
'HQQ\DVNRODQNRPPHUJHHQ|NDGWUDÀNDOVWULQJI|URPUnGHWJHQRPVW|UUHYHUNVDPKHWPHGÁHUHOHYHURFK
anställda än vad det är idag. Utifrån antaganden uppskattas ÅDT på Värmlandsgatans östra del att öka till
IRUGRQG\JQYLONHWlUHQ|NQLQJPHGIUnQGDJHQVc'7c'7Sn|YULJDJDWRUEHG|PV|NDPHG
ca 315 + 642 fordon generellt, då det är vad tillkommande eleverna, personal och varutransporter bedöms geQHUHUDVDPWDYWUDÀNHQVRPLGDJWUDÀNHUDU3DUNYlJHQ7UDÀNHQXWPHG3DUNYlJHQEHG|PVPLQVNDPHG
DQOHGQLQJDYDWWVNRODQÁ\WWDVWLOOHWWQ\WWRPUnGH
)|UDWWI|UElWWUDWUDÀNVlNHUKHWHQRFKWLOOJlQJOLJKHWHQWLOOVNRODQE|UJnQJRFKF\NHOYlJDUIUnQYlVWQRUURFK
söder och öst förbättras. Effekten av att öka tillgängligheten via gång- och cykelvägar kan bli minskad biltraÀNLRPUnGHW
Varumottagning bör angöra via Asphyttegatan eller via Värmlandsgatan, men detta beror på placeringen av
skolkökets leveransmottagning.
Hämta/lämna platser ses som ett relativt stort behov i området och dess föreslås primärt utmed Värmladsgatan, men även inom Kv Ugglan, Falken 5 samt utanför planområdet inom den parkering som idag nyttjas.
Hämta/lämna platserna bör ej samordnas med varumottagningen. Detta säkerställs genom att vändmöjlighet
för personbil anläggs i anslutning till hämta/lämnaplatserna i den centrala delen av Värmlandsgatan (i höjd
PHGEHÀQWOLJI|UVNROD 
Parkeringsplatser föreslås inom Kv Ugglan 1 och inom Kv Falken 5. Antalet platser som illustrerats i planförslaget bedöms tillgodose behovet i området.
Totalt behöver cirka 180 cykelplatser anordnas för skolans räkning. Cykelparkering anordnas förslagsvis intill
planerade entréer för att bli välanvända. Genom att sprida ut cykelplatserna ökar chansen att täcka behovet då
det är svårt att avgöra vart elever och anställda kommer att röra sig.
(WWXSSI|OMQLQJVI|UVODJKDUWDJLWVIUDPLV\IWHDWWI|OMDXSSWUDÀNVLWXDWLRQHQLRPUnGHWQlU
VNRODQlUE\JJG3URJUDPPHWO\IWHUI\UDVSHFLÀNDSXQNWHUVRPI|UHVOnVDWWI|OMDVXSS

6. MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN

307UDÀNlUXSSUlWWDGDY6%.9lUPODQG$%JHQRPVDPKlOOVRFKWUDÀNSODQHUDUH6RÀD:HGLQLVDPDUEHWH
PHG/HQD:DKOJUHQI\VLVNSODQHUDUH)LOLSVWDGVNRPPXQ
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