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1 Bakgrund 
Vaxholms stad arbetar med en detaljplanering av Norrberget som syftar till att 

möjliggöra en stadsutveckling av området. Området ska innehålla 200 – 300 bostäder 

i en levande och trivsam stadsmiljö med hänsyn tagen till Vaxholms förutsättningar. 

Vaxholms stad har haft en markanvisningstävling och har valt anbud 2, nedan kallat 

bebyggelseförslaget.  

1.1 Syfte 

Syftet med trafikutredningen är att ta fram underlag i form av analyser och 

beskrivningar av Norrbergets trafik för fortsatt planarbete. Analyserna består av 

körspårssimuleringar, trafikalstring, kapacitet och trafikeffekter samt gatuutformning. 

2 Trafiklösning i bebyggelseförslaget 
Trafikmiljön har medvetet hållits kompakt – både i gatusektion och korsningspunkter – 

med tydliga inslag av grönska på gatan. Människan är i fokus med tydliga stråk mellan 

norr och syd respektive öst och väst. Fotgängaren är prioriterad med gångbanor på 

ömse sidor om den smala körbanan. 

2.1 Gatusektioner 

Förslaget har två huvudsakliga sektioner: 

- Niometersgatan (1,75m gångbana + 3,5m körbana + 2,0m parkering + 1,75m 
gångbana) 

- Elvametersgatan (1,75m gångbana + 2,0m parkering + 3,5m körbana + 2,0m 
parkering + 1,75m gångbana) 

 

3,5 m körbana är mer normalt för enkelriktade gator. Här föreslås dubbelriktning. 

Denna körbanebredd förutsätter låga fordonsflöden. Det är absolut möjligt att ha en 

smal dubbelriktad gata, men då måste fler platser till för möte. Samtidigt som det i 

förslaget beskrivs att det ska gå att mötas i bland annat korsningspunkter, har både 

trädplanteringar och gatuparkering i för nära anslutning till dessa platser ritats in. För 

att klara en körbanebredd på 3,5 m måste gatan antingen enkelriktas eller så behöver 

en hel del träd och parkeringsplatser tas bort eller flyttas. Sannolikheten är hög att 

gångbanan annars används som mötesplats om mötespunkter inte placeras på logiska 

och förväntade platser. 

Elvametersgatan har parkering på båda sidor om körbanan. Med slarvigt parkerade 

fordon i de längsgående parkeringsrutorna och plogvallar vintertid på båda sidor om 

körbanan kan den körbara ytan på 3,5 meter snabbt reduceras till under 2,5 meter. 

Enligt VGU kräver brandbil (LU) 2,55 meter i bredd och kommer då alltså inte fram. 

Niometersgatan har endast parkering på ena sidan av gatan vilket gör att brandbilen 

kan använda del av gångbanan vid utryckning vilket säkerställer framkomlighet även 

om det finns plogvallar och det parkeras slarvigt. Denna gatusektion rekommenderas 

inte.  

Alternativet är att minska gångbanorna från 1,75 till 1,5 meters bredd för att ge större 

utrymme till körbanan. Nackdelen är att fotgängarna får det sämre och möte med 

barnvagnar försvåras. Givet förskoleverksamheten i området är det inte lämpligt att gå 

ner i gångbanebredd. En 4 meter bred körbana inbjuder dessutom till simultan 

passage av bilar (alltså möte längs sträcka och inte i mötespunkter) och högre 

hastigheter vid låga flöden. 
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2.2 Drift och underhåll 

Den södra anslutningen till Hamngatan samt anslutande shared space/torg fram till 

och med vändplatsen vid Norrbergsgatan kommer att vara i kommunal regi. Övrigt 

vägnät är enskilt. 

Med två olika väghållare är det viktigt att framkomlighet säkras i hela området, 

särskilt vintertid. Kopplat till framkomlighetsfrågan är placering av snöupplag. De enda 

öppna platserna i gatumiljön som inte är parkering är platserna för möte och i 

korsningspunkterna. Dessa platser är klart olämpliga som snöupplag då de äventyrar 

framkomligheten för räddningstjänst och sopbil. Gångbanor bör inte användas som 

snöupplag – även om det finns två gångbanor på ömse sidor om körbanan – då det 

äventyrar räddningstjänstens framkomlighet samt för att det tvingar ut fotgängare i 

körbanan. Alternativet är att köra bort snön från gatuområdet eller att ha snöupplag 

på lämplig plats, exempelvis vid Storstugan. 

2.3 Shared space 

Shared space-ytan har en annan sektion. Givet flödet vid hämtning och lämning på 

förskolan kan det finnas en trafiksäkerhets- och framkomlighetsvinst i att permanent 

dubbelrikta denna del (~5m) framför Storstugan. Shared space är en trafiklugnande 

åtgärd och med fördel blir den en integrerad del av det nordsydliga promenadstråket.  

Shared space-ytan så som den är föreslagen löser inte hämtning och lämning på 

förskolan. Se vidare 6 Rekommenderad trafiklösning.  

2.4 Parkering 

I bebyggelseförslaget föreslås 665 cykelparkeringsplatser, men enligt 

parkeringsnormen ska de 302 hushållen ha tillgång till minst 900 platser för 

cykelparkering. Två av kvarteren har cykelparkering utmarkerad på deras respektive 

innergårdar, men övriga kvarter har ingen utmärkning. Om resten av cyklarna ska 

parkeras i garagen är det sannolikt att det blir lättare att sätta sig i bilen än att ta 

fram cykeln. Cykelparkering behöver anordnas nära bostaden.   

För att möjliggöra trafikering med dimensionerande fordon (sopbil, LOS) behöver 

parkeringsplatser tas bort/flyttas från ett par ställen. Ytterligare parkeringsplatser 

behöver tas bort eller tidregleras för att möjliggöra sophämtning utanför körbana och 

mötesplats (de två sistnämnda kan med fördel kombineras).  

De yttersta längsgående parkeringsplatserna är 5 meter långa, och de mellanliggande 

är 6 meter. Detta är godkänd standard om än åt det lägre hållet. Bredden på 

parkeringsplatserna i hela området är 2,0 meter. Eftersom körbanan är smal finns risk 

att slarvigt parkerade fordon inkräktar på körbanan. Standarden är låg men 

framkomligheten bedöms inte påverkas av något slarvigt parkerade fordon.  

Gatuparkeringen behöver vara förhyrd och numrerad för att minska mängden 

söktrafik. Om besöksplatser föredras på gatan snarare än inne i garagen ska de vara 

avgiftsbelagda. 

I bebyggelseförslaget föreslås behovet av parkeringsplatser för bilar vara 265, där 26 

% är gatuparkering och 74 % är i garage. Det framgår inte från redovisningen vem 

dessa platser är avsedda för. 

Enligt kommunens parkeringsnorm behövs 248 bilparkeringsplatser för de boende på 

27500 kvm BTA och deras besökare. Enligt parkeringsnormen ska förskolan på 1300 

BRA ha sju platser för korttidsparkering. Om personalparkering ska lösas på gatan 
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behöver de åtta platser1. Sammantaget ger detta ett totalt behov av parkeringsplatser 

på 263, där 26 % skapas på gatan och 74 % i garage.   

Garagen är placerade på så vis att fordonsrörelserna minimeras och sprids ut vilket 

leder till färre konflikter mellan motoriserade fordon och oskyddade trafikanter samt 

till största möjliga framkomlighet. Garagen är placerade i de södra och västra delarna 

av planområdet, vilket gör att tillgängligheten är ojämn, särskilt låg är den för boende 

i den planerade radhusbebyggelsen närmast Norrbergsgatan.  

2.5 Korsningspunkter 

Alla platser där gatan byter riktning har dimensionerats för sopbilen (förutom 

smågator genom bostadskvarter och gatan inne i planområdet med garaget; dessa har 

dimensionerats för personbil). Större flyttbilar (12 meter) kan komma fram, men 

behöver tidvis justera sin placering i körbanan genom att backa.  

Trädplanteringar har generellt föreslagits för nära korsningspunkterna och antingen 

hindrar de fordonsrörelsen eller sikten. På ett par av dem behöver utbredningen 

justeras och/eller planteringen flyttas.  

Planområdets båda föreslagna kopplingar till Hamngatan bedöms kunna fungera. Den 

norra anslutningen är dock inte optimal med dess närhet till den Y-formade 

korsningspunkten Roddaregatan-Hamngatan som gör att trafikmiljön blir något svår 

att överblicka. Givet de låga hastigheterna och relativt låga flödena på Hamngatan 

(även när trafiken räknas upp till prognosår 2040 inklusive planområdets trafik) 

bedöms anslutningen kunna fungera, men extra hänsyn måste tas till att göra 

trafikmiljön tydlig och överblickbar genom bland annat siktförbättringar och justering 

av radier vid Roddaregatans anslutning till Hamngatan.  

2.6 Förskolan och Storstugan 

Norrbergsskolan planeras att rivas för att ge plats för föreslagen exploatering. 

Storstugans byggnad kommer att vara kvar, men delar av dagens verksamhet 

(ungdomsgård och föreningsverksamhet) kommer att flytta ut när Norrbergsskolan 

läggs ner.  

Trafikrörelser kopplade till förskolan har inte redovisats tillräckligt detaljerat i 

förslaget. Kopplat till verksamheten är korttidsparkering, cykelparkeringar, 

personalparkering, leveranser, och där till kommande vändrörelser. Normalt ska 

parkering lösas på skolfastigheten, men korttidsparkeringen kan ordnas på lokalgatan. 

Korttidsparkering och personalparkering kan nyttjas som allmän besöksparkering när 

förskolan är stängd, men bör då avgiftsbeläggas så att de inte alstrar onödig söktrafik. 

Vändmöjlighet behöver tillskapas framför Storstugan så att trafik till och från förskolan 

inte kör längre in i bostadsområdet. Närmast Norrbergsgatan behöver ännu en 

vändplats anordnas så att personal och andra kan vända tillbaka sina fordon och inte 

belasta Norrbergsgatan med genomfartstrafik.  

2.7 Allmän parkering 

Den föreslagna parkeringen är tillräcklig för boende, besökare och förskolans 

verksamhet. Det är särskilt viktigt att anordna besöks- och kortidsparkering på 

                                                
1 Personaltäthet och barngruppsstorlek har räknats fram från SKLs sammanställning Barngruppers storlek och 

personaltäthet. Vidare har antagande gjorts att personal reser med bil i lika stor utsträckning som föräldrar 

skjutsar, vilket är 40 % av resorna enligt Trafikverkets alstringsverktyg. 
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attraktiva och logiska platser så att risken att gångbanor används som 

parkeringsplatser minskar. 

Idag används Norrbergsskolans skolgård som allmän parkering under sommartid för 

besökare till Vaxholm. I bebyggelseförslaget har effekten av bortbyggandet av denna 

möjlighet inte studerats, och inte heller var dessa drygt 60 platser ska anordnas 

istället. 

3 Trafikalstring  
Alstringen har skattats med utgångspunkt från Trafikverkets alstringsverktyg och även 

jämförts med tidigare trafikutredning för Vaxön.  

Input har varit antal bostadsenheter (289 lägenheter och 13 radhus), anläggningar 

(förskola på 1300 BRA), trafikering och närhet till lokal och regional kollektivtrafik, 

avstånd till centrum för fotgängare och cyklister samt bilparkeringspolicy i området 

med mera. 

 

Tabell 1 Färdmedelsfördelning för bebyggelseförslaget. 

FÄRDMEDELSFÖRDELNING     

 Bil+annat KT Cykel Gång 

TRAFIKUTREDN. VAXÖN 40 % 29 % 3 % 28 % 

TRV-ALSTRING  18 % 21 % 5 % 56 % 

TRV-ALSTRING YTTEROMR 29 % 30 % 7 % 34 % 
 

Resultatet är drygt 2100 resor per dygn och fördelar sig enligt sista raden i Tabell 1. 

Detta motsvarar en årsmedeldygnstrafik (ÅDT) på 509 fordon, inklusive nyttotrafik.  

ÅDT fördelar sig enligt Figur 1 Figur 1nedan. I antagandet om fördelningen antas att 

huvudströmmen (90 %) rör sig västerut längs Hamngatan med väg 274 som målpunkt 

på förmiddagen och kommer tillbaka på eftermiddagen via Lägergatan. De tre 

parkeringsgaragen antas också ha samma attraktionskraft, varför 2/3 av planområdets 

trafik antas åka in i området och 1/3 till garaget som angörs från Roddaregatan. På 

förmiddagen är utflödet högre och under eftermiddagen är inflödet högre, men i 

medeltal är det jämnt fördelat. 
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Figur 1 Planområdets alstring och hur trafiken fördelar sig på närliggande trafiknät. 

   

3.1.1 Efterfrågan över tid 

Efterfrågan på trafik ändras. Idag är det många barn som körs med bil till förskolan 

från utanför området. Vartefter planområdet byggs ut och barn skrivs in i förskolan 

minskar biltrafiken in i området, för att på sikt eventuellt öka igen när 

småbarnskullarna i området minskar. Om det är småbarnsfamiljer som flyttar in initialt 

och tar förskoleplatserna kan det vara en annan situation 2040 med större efterfrågan 

på de lokala förskoleplatserna från utanför området.  

4 Kapacitet 
Korsningspunkterna behöver kunna klara av belastningar för att säkerställa acceptabel 

framkomlighet. För att studera kapaciteten i korsningarna har programmet CapCal 

använts. I denna kapacitetsanalys har måttet belastningsgrad (kvoten mellan flöde 

och kapacitet) använts för att bedöma kapaciteten. När flödet är lika med kapaciteten 

är belastningsgraden 1 och då står trafiken still. För en korsning med väjningsplikt 

motsvarar värden under 0,6 god framkomlighet, medan värden över 0,8 är låg 

standard och framkomligheten begränsas.  

Indatat är trafikmätningar som utförts 2017-06-08 mellan 07.00-09.00 på 

Hamngatan, Lägergatan och Roddaregatan för att identifiera förmiddagens maxtimme 

(07.45-08.45). Dagens trafikflöde har räknats upp till 2040 års nivå efter 

uppräkningstal för Stockholm. Analysen har gjorts för förmiddagens maxtimme som 

antas vara 10 % av ÅDT. 

För att ta höjd för fel i antaganden och alstring störs indatat genom att öka flöden. 

Syftet med störningen är också att studera korsningens robusthet och känslighet. Hela 

trafiksystemets flöde störs här med en ökning på 50 % respektive 100 %. 
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4.1 Korsningen Roddaregatan-Hamngatan 

 

Figur 2 Fordonsflöden i korsning Roddaregatan-Hamngatan under förmiddagens maxtimme 2040. 

 

Flödena inkluderar den av planområdet alstrade trafiken. I korsningen Roddaregatan-

Hamngatan är det främst trafiken från garaget som adderas samt flöden på 

Hamngatan i västgående riktning mot väg 274 från övriga planområdet. Inflödet har 

antagits vara 15 % av utflödet för att ta höjd för bland annat skiftarbete. 

 

 

Figur 3 Belastningsgrad för de olika tillfarterna i korsningen Roddaregatan-Hamngatan under 
förmiddagens maxtimme 2040. 
 

Belastningsgraden i korsningen är låg, med få interaktioner och inget köande. Detta 

gäller även om alla prognostiserade flöden som visas i Figur 2 fördubblas. 

Bedömningen är att korsningen är robust och klarar mycket högre flöden än 

planområdet alstrar. 
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4.2 Norra korsningen (Planområdet-Hamngatan) 

 

Figur 4 Fordonsflöden i korsning Planområdet norra anslutningen-Hamngatan under förmiddagens 
maxtimme 2040. 

  

Garaget är en betydande start- och målpunkt för den trafik som använder den norra 

anslutningen. Efterfrågan in till området blir högre på eftermiddagen, men 

bedömningen är att tidsluckorna i det relativt låga flödet ändå inte orsakar stopp i 

korsningen. Anslutningen föreslås utformas på så vis att möte inte behöver hanteras 

på Hamngatan, utan kan hanteras på den norra anslutningen.   

 

Figur 5 Belastningsgrad för de olika tillfarterna i korsningen Planområdet norra anslutningen-
Hamngatan under förmiddagens maxtimme 2040. 

Belastningsgraden i korsningen är låg i alla studerade scenarion, vilket betyder att 

framkomligheten är god. Även denna korsning är robust och klarar mycket högre 

flöden än planområdet alstrar. 
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4.3 Södra korsningen (Planområdet-Hagvägen-Hamngatan) 

 

Figur 6 Fordonsflöden i korsning Planområdet södra anslutningen-Hamngatan under förmiddagens 
maxtimme 2040. 

Den södra anslutningen är den anslutning som kommer att belastas med mest trafik 

till och från planområdet. Störst bidrag under förmiddagens maxtimme kommer från 

förskoleskjutsandet. Alla skjutsande föräldrar antas hämta respektive lämna under 

maxtimmarna.  

 

Figur 7 Belastningsgrad för de olika tillfarterna i korsningen Planområde södra anslutningen-
Hamngatan under förmiddagens maxtimme 2040. 

I likhet med den norra anslutningen är belastningsgraden låg i alla scenarier. 

Belastningen är dock jämnare i anslutningarna för att utflödet från planområdet är 

högre i denna anslutning. Även denna korsning är robust och klarar mycket högre 

flöden än planområdet alstrar. 

Interaktionen med Hagvägens trafik har i frånvaro av data inte inkluderats i 

kapacitetsanalysen. Bidraget från de få villafastigheter som finns på Hagvägen är dock 

försumbart och påverkar inte belastningsgraden nämnvärt. 
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4.4 Korsningen Lägergatan-Hamngatan 

 

Figur 8 Fordonsflöden i korsning Lägergatan-Hamngatan under eftermiddagens maxtimme 2040. 

Denna korsningspunkt har analyseras främst utifrån vad den kan klara i form av 

belastning. De faktiska flödena under eftermiddagen är inte kända, utan förmiddagens 

observerade flöden har räknats upp med 85 % för att efterlikna en tänkt efterfrågan. 

Därtill har 90 % av planområdets totalt alstrade trafik lagts på Lägergatan. Fordon 

från väg 274 kommer snabbast och smidigast till planområdet via just Lägergatan. Det 

råder stor osäkerhet kring indatat, men denna analys visar att även om trafiktillskottet 

blir osannolikt högt klarar korsning av att hantera den med god framkomlighet. Det 

blir dock viss fördröjning på Lägergatan med dessa flöden.  

 

Figur 9 Belastningsgrad för de olika tillfarterna i korsningen Lägergatan-Hamngatan under 
eftermiddagens maxtimme 2040. 

I denna simulerade maxtimme för eftermiddagen är Lägergatans flöde i samma nivå 

som flödena på huvudleden Hamngatan. Trafiken från Lägergatan väjer för trafiken på 

Hamngatan och detta påverkar framkomligheten på Lägergatan, medan Hamngatan 

förblir oförändrad. Lägergatan är enkelriktad vilket medför att de uteblivna 
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svängrörelserna in på den gatan inte kan skapa tidsluckor för de som vill lämna den, 

vilket påverkar framkomligheten.   

4.5 Begränsningar i metoden 

Modeller av verkligheten har alltid begränsningar. Analysen har utförts med Capcal och 

en del detaljer kan inte modelleras i detta verktyg. Exempelvis vägar som är smalare 

än 2,75 meter per körfält. Att Capcal inte kan modellera de smala dubbelriktade 

vägarna med 3,5 meter bred körbana i Norrberget gör att kapaciteten och 

framkomligheten överskattas. Simultana möten i korsningspunkterna kommer att ske 

tidvis och tvinga en av motoristerna att väja i korsningspunkten på Hamngatan. När 

det händer är chanserna dock goda för trafiken på Hamngatan att köra om då 

tidsluckor finns i den ankommande trafiken från motsatt riktning.  

De fyra korsningspunkterna som ligger nära varandra längs Hamngatan har studerats 

separat i Capcal. I verkligheten influerar de varandra. För att studera influenser kan 

alla korsningar analyseras samtidigt och då kan även andra närliggande 

kapacitetshämmare – exempelvis garaget vid norra anslutningen – studeras. Men för 

detaljstudie krävs mikrosimuleringar. Även om influens har en negativ påverkan på 

framkomligheten bedöms att påverkan kommer vara låg och framkomligheten för 

korsningarna god. 

Övergångställe påverkar framkomlighet och skapar tidsluckor för andra strömmar än 

de den stoppar. Möjlighet finns att modellera detta i Capcal, men här har det snarare 

varit en begränsning på grund av otillräckligt indata i form av fotgängarobservationer. 

 

Även om alla dessa effekter skulle halvera kapaciteten (alltså fördubbla alla 

belastningsgrader i norra och södra anslutningen) gäller slutsatsen och bedömningen 

att korsningarna har god framkomlighet och att de inte är störningskänsliga. 

 

5 Trafikeffekter i närområdet  
Alstringen och korsningarnas förmåga att hantera trafikflöden påverkar närområdet. 

Att Hamngatan och dess trafik påverkas är naturligt, men även dess anslutningar 

påverkas och andra trafikslag likaså.  

5.1 Hamngatan 

Hur Hamngatan påverkas har behandlats i kapacitetsanalysen i styckena ovan. Den 

mest kritiska anslutningen bedöms vara den norra anslutningen för att den i praktiken 

är enkelriktad och att garaget är en betydande målpunkt. Möten kan komma att 

hanteras i korsningspunkten vilket påverkar framkomligheten på Hamngatan. 

Att det skulle ske frekventa möten är till och med osannolikt under den mest 

koncentrerade 15-minuters toppen (peak 15 minutes) tack vare överlag låga flöden. 

Flödena har också tydliga riktningar på för- respektive eftermiddagen i norra 

anslutningen för att det primärt är boendetrafik i denna punkt. Södra anslutningen 

däremot, som trafikeras av både boende och förskolatrafiken, har höga flöden både på 

förmiddagen och eftermiddagen och dessa kan hanteras för att gatan som ansluter 

planområdet till södra anslutningen och Hamngatan är bred och dubbelriktad. 
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5.2 Väg 274 

 

Figur 10 Hastighetsflödessamband för tvåfältsvägar i tätort (Källa: Effektsamband för 
transportsystemet, Trafikverket) 
 

Väg 274 är den primära länken som trafikförsörjer Vaxön. 274 är en tvåfältsväg med 

hastighetsbegränsningen 50 km/h. Enligt diagrammet ovan från Trafikverkets 

Effektsamband för transportsystemet är kapaciteten för en sådan väg 1200 

fordon/timme. Det är korsningspunkterna som normalt skapar begränsningar, men 

även länkar kan bli överbelastade.  

Belastningen som planområdet bidrar med till väg 274 under förmiddagens maxtimme 

2040 är försumbar: 

- Tillgänglig kapacitet mot Stockholm under FM: 1200 fordon/timme 

- Befintligt anspråk under maxtimmen: 1000 (värde beräknat från Trafikverkets 

Vägtrafikflödeskarta med antagandet att under förmiddagen rör sig 85 % av 

flödet i mätpunkten i riktning mot Stockholm) 

- Tillskott planområde om alla åker mot Stockholm: 50. 

- Allt annat lika.  

Det finns utrymme för mer trafik innan kapaciteten är nådd (1050 visavi 1200) på väg 

274, men belastningen på länken är tidvis hög vilket säkerligen påverkar 

framkomligheten. 

 

5.3 Kollektivtrafiken 

Området har god tillgänglighet till kollektivtrafik. Stombusslinje 670 trafikerar väg 274 

med hållplats Vaxholms kyrka strax öster om Lägergatan. Hållplatsen trafikeras 

dessutom av linje 682 och nattbuss 699. 

Det är cirka 320 meter att gå från planområdets anslutning till Hamngatan till 

hållplatsen och cirka 500 meter från de fastigheter inom planområdet som får längst 

gångavstånd. Det ligger inom de riktvärden för längsta verkliga gångavstånd 
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trafikförvaltningen SLL anger för planeringen av nya bebyggelseområden, max 500 

meter för flerbostadshus och 700 meter för radhus.  

Idag trafikerar linje 681 Hamngatan med en hållplats, Norrbergsskolan, i direkt 

anslutning till planområdet. Linjen trafikerar denna hållplats enbart på grund av 

skolverksamheten med några enstaka avgångar per dag mellan Kulla vägskäl och 

Vaxholm. Det är inte självklart att linjen kommer att trafikera hållplatsen och 

Hamngatan när skolverksamheten flyttas, men Hamngatan bör även fortsättningsvis 

kunna trafikeras med busstrafik och de nya husen bör utformas så att de klarar detta.  

5.4 Färjetrafiken 

Sommartid är efterfrågan på parkeringsplats på Vaxön större än tillgången. Inom 

planområdet finns det 35 allmänt tillgängliga platser, plus 66 platser som anordnas på 

skolgården under sommartid. När dessa platser försvinner kommer det att bli mycket 

svårt att parkera i närheten av färjeläget i Vaxholms stad.  

I övrigt kommer inte exploateringen att påverka färjetrafiken 

nämnvärt.  

 

6 Rekommenderad trafiklösning 
Den kompakta trafikmiljön kan fungera, men i föreslagen utformning kan 

räddningstjänstens och renhållningsfordonens framkomlighet inte garanteras. För att 

möjliggöra dessa funktioner behöver gatuparkering och/eller trädplantering stå 

tillbaka. 

 

 

Figur 11 Rekommenderade justeringar i parkering och korsningspunkter. 
 

Kartillustrationen över rekommenderad trafiklösning är bilagd som bilaga 1. Nedan 

följer ett par kommentarer till den rekommenderade trafiklösningen: 
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Shared space 

 

Figur 12 Shared space-inspirerad lösning framför Storstugan. 

Området framför Storstugan planeras att ha karaktären av shared space där 
utformningen har en trafiklugnande effekt. Istället för traditionell integrering av trafiken 
behålls zonindelning med fotgängare separerade på gångbanor på ömse sidor av en 5,5 
meter bred permanent dubbelriktad körbana.  
 
De snedställda parkeringsplatserna är främst avsedda för korttidsparkering för hämtning 
och lämning av förskolebarn. Eftersom det blir många fordon och oskyddade trafikanter 
i rörelse samtidigt har gångbana planerats framför parkeringsplatsen så att barn och 
föräldrar har en helt skyddad zon att röra sig i som leder till entrén. Fotgängarna bör inte 
hamna bakom backande bilar. En avvikande beläggning har föreslagits i denna shared 
space-inspirerade lösning för att upplysa trafikanten att något avviker i trafikmiljön.  
 
Shared space-gatans anslutningsvinkel liknar en Y-korsning som inbjuder fotgängare till 
att gå på gångbanan snarare än i blandtrafik. Cykeltrafiken som rör sig i blandtrafik är 
något utsatt, men sikten är god och hastigheterna låga i konfliktpunkterna varför detta 
inte bör utgöra en trafiksäkerhetsrisk. 
 

Drift 
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Figur 13 För att främja och säkerställa framkomlighet har mötesplatser och uppställningsplats för 
sopbil under tömning anordnats. 

För att säkerställa framkomlighet för både räddningstjänst, snöplog och sopbil har alla 

korsningspunkter och svängar dimensionerats för typfordonet LOS (sopbil), se bilaga 2 

för körspårssimuleringar.  

Längs gatorna i planområdet har mötesplatser placerats för att underlätta reglerade 

möten. En del av dessa mötesplatser är avsedda för uppställning av sopbil under 

tömning för att möjliggöra passage trots smal körbana. 

Den rekommenderade lösningen förutsätter att sopbilen går en slinga från 

Norrbergsgatan och ut via antingen planområdets norra eller södra anslutning till 

Hamngatan. Den södra anslutningspunkten är dubbelriktad och gatuutrymmet är 

generösare varför sopbilen har lättare att köra ut den vägen. 

 

Parkering 

Enligt kommunens parkeringsnormer ska de 302 bostäderna ha tillgång till 248 platser 

(exklusive besöksparkering). Gatuparkeringen har minskats från de föreslagna 70 

platserna till 68, och även omlokaliserats i vissa fall. Minskningen och flyttarna beror 

framför allt på justering av gatusektion, möjliggörande för dimensionerande fordon att 

ta sig fram och siktförbättringar i korsningspunkterna. Resterande parkeringsplatser 

behöver anordnas i de tre planerade parkeringsgaragen.  

Parkeringsgaragen är betydande målpunkter för biltrafiken. Möten behöver kunna 

hanteras på ett tillfredsställande sätt. Om inte så kommer gångbanan med stor 

sannolikhet bli mötesplats för bilarna. Gatan framför garaget mitt i området kan inte 

hantera möten varför den bör enkelriktas. Hela gatan framför garaget vid den norra 

anslutningen bör övervägas att dubbelriktas.  

Korsningspunkter 

Körspårssimuleringar har utförts med dimensionerande fordon (framför allt sopbil och 

personbil), se vidare bilaga 2. 
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Figur 14 Körspårssimulering av sopbil och personbil. 
 

  

Figur 15 Planområdets två vändplatser dimensionerade för personbil (större fordon behöver 
backa i vändplatsen). 
 

Timglashållplatsen på Hamngatan kan eventuellt skapa framkomlighetsproblem när 

planområdets trafik tillkommer och bör bevakas vartefter det planerade området 

byggs ut. 

Förskolan och Storstugan 

Framför Storstugan rekommenderas en separerad gångbana (visuellt med beläggning 

eller spatialt med kantsten) för att på ett trafiksäkert sätt kunna inrymma de 

snedställda parkeringarna och dess rörelser. De snedställda parkeringarna är primärt 

avsedda för hämtning och lämning av förskolebarn.  

För att föräldrar inte ska köra igenom hela planområdet rekommenderas en bredare 

dubbelriktad körbana med tillhörande vändplats framför Storstugan. Med denna 

lösning kommer trafik som alstras av förskolan inte påverka boende lika mycket. Om 

den snedställda korttidsparkeringen är fullbelagd kan föräldrar också åka in på vägen 

längs förskolans långsida och vända vid vändplatsen närmast Norrbergsgatan. Även 

leveranser till förskolan kommer troligast att nyttja denna vändplats.  

Personalparkeringen ska tillgodoses på kvartersmark. 

 

Allmän parkering 
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Besöksparkeringen föreslås anordnas på gatan och avgiftsbeläggas så att boende inte 

parkerar permanent i de mest attraktiva lägena. 

Idag används Norrbergsskolans skolgård till parkering sommartid. Med föreslagen 

exploatering finns inte längre utrymme för dessa drygt 60 platser på gatan. Det enda 

sättet att ta höjd för sommarbesökarna inom planområdet är att överdimensionera 

garaget vid Roddaregatan, vilket är mycket kostsamt både att anlägga och med stor 

risk att beläggningen är låg sett över året. Parkeringarna för sommarbesökarna 

behöver därför troligtvis lösas utanför planområdet. 
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