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1

Kungsbacka kommun

Inledning

AFRY har på uppdrag av Kungsbacka kommun tagit fram en trafikutredning som
underlag i planarbetet för detaljplan för bostäder, utbildningslokaler samt idrottshall
inom del av Tölö 6:4 m.fl. inom del av Tölö Ängar i Kungsbacka.
Trafikutredningen behandlar omgivningspåverkan, kapacitet, anslutning till befintligt
vägnät och sektioner för gator inom planområdet.
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2

Utredningens innehåll

2.1

Bakgrund och syfte

Kungsbacka kommun

Kommunstyrelsen godkände ett planprogram för nordöstra Kungsbacka 24
september 2019. Planprogrammet omfattar Tölö Ängar, Voxlöv, Hede station och
Hedeleden.
Planarbete är påbörjat för Tölö 6:4 m.fl. inom Tölö Ängar. Preliminär plangräns,
delgiven av kommunen, redovisas i Figur 1 nedan.

Figur 1. Översiktskarta med preliminär plangräns (röd markering).

I detaljplanen ingår förskola/skola med idrottshall i planområdets norra delar. I de
södra delarna planeras för bostäder. Infart till området ska ske via befintlig
cirkulationsplats på Hedeleden med en ny väg till skolan och bostadsområdet.
Söder om planområdet, mot Hällingsjövägen, planeras för fler bostäder inom Tölö
Ängar i senare skede. In- och utfart till detta område planeras ske från
Hällingsjövägen. Det kan komma att bli aktuellt med en intern koppling mellan de
båda bostadsområdena.
Parallellt med denna detaljplan pågår även planering för Hedeleden vars fortsättning
ska byggas ut norrut. Inom projektet för Hedeleden planeras för en gång- och
cykelpassage i plan över Hedeleden till skolan i anslutning till cirkulationsplatsen.
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Syftet med trafikutredningen är att utreda förutsättningarna på platsen, analysera
konsekvenserna av planförslaget samt ta fram förslag på trafiklösning. Platsens
förutsättningar beskrivs genom en nulägesbeskrivning. Analysen omfattar samtliga
trafikslag och inkluderar behov av angöring och parkering samt hämta/lämna,
planens trafikalstring och dess konsekvenser såväl lokalt som i anslutning till statligt
vägnät. En kapacitetsanalys genomförs i korsningarna vid Hedeleden och vid
Hällingsjövägen.
Ett förslag på utformning av anslutningen till befintlig cirkulationsplats vid
Hedeleden tas fram. Hänsyn tas till planerade passager över Hedeleden som planeras
inom projekt Hedeleden. Sektioner för anslutningsvägar samt gator inom
detaljplaneområdet tas även fram. Övergripande struktur och förslag på standard för
gång- och cykeltrafik inom och i anslutning till planområdet studeras.
Konsekvenserna av att koppla samman området med nästa etapp mot
Hällingsjövägen för samtliga trafikslag alternativt endast för gång- och cykel
beskrivs, utformningsförslag tas fram för båda varianterna.

2.2

Nulägesbeskrivning

Planområdet är beläget i nordöstra Kungsbacka i Tölö, cirka 2,5 km nordöst om
Kungsbacka centrum. Planområdet ligger på Hedeledens östra sida. Söder om
planområdet löper Hällinsjövägen i östvästlig riktning. Området består i dagsläget av
åker- och ängsmark, ett skogbeklätt berg, en bäck samt grupper av större träd.
2.2.1 Lokalisering
Intill planområdet finns följande målpunkter. Avståndet anges från planområdes
mittpunkt och mäts fågelvägen.
Närservice- och rekreation
• Skola & förskola – Trollsländans förskola (650 m), Hedeskolan (1 km)
• Matbutik – Willys (1,3 km), ICA Kvantum (2,2 km)
• Vårdcentral/Tandläkare – Vårdcentral (1,6 km), Tandgruppen (1,8 km)
• Natur/Rekreation – Voxlövberg, Klippebergen (inom/intill planområdet).
• Träning/idrott – Hedeskolan (1 km)
• Bibliotek – Fyrens bibliotek (2,3 km)
Kollektivtrafik
• Tåg – Hede station ca 1,3 km, ca 15 minuters trafik i högtrafik
• Buss – Havtornsvägen ca 600 m, 10 avgångar per dag under vardagar, 2 turer
som kräver förbeställning på lördagar.
Centrum
• Kungsbacka centrum – ca 2,5 km (shopping och viss kultur, nöjesliv)
• Göteborg centrum – ca 25 km (storstad)
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2.2.2 Vägsystemet
Planområdet avgränsas av Hedeleden i väster. Hedeleden är en kommunal väg som
planeras att byggas ut och få en koppling norrut från befintlig cirkulationsplats.
Hedeleden kommer i framtiden utgöra en del av huvudvägnätet i Kungsbacka och
planeras att sträcka sig från Hällingsjövägen i söder till Hede station i norr.
Hedeleden är cirka 7,5 meter bred och dimensioneras för 60 km/h. Längs vägens
västra sida finns en kombinerad gång- och cykelväg.
Hällingsjövägen löper i östvästlig riktning söder om planområdet och utgör
infartsväg till Kungsbacka österifrån. Vägen är cirka 6,5 meter bred och har en
hastighetsbegränsning på 60 km/h. Kommunen är väghållare fram till korsningen
med Gåsevadholmsvägen/Högslandavägen därefter är Hällingsjövägen statlig väg.
Längs vägens norra sida finns en kombinerad gång- och cykelväg.
Enligt kommunens trafikmätningar under en vecka i november (20-27 november)
2020 uppgick trafikmängderna på Hällingsjövägen till 6000 ÅDT (årsdygnstrafik).
Årsvardagsdygnstrafiken (ÅVDT) uppgick till 6500. Andelen tung trafik uppgick till
4 %.
När Hedeleden är utbyggd kommer trafikflöden för nollalternativ 2040, enligt
uppgifter från genomförd trafikprognos (PM Fördjupad centrumanalys, Ramböll),
uppgå till ungefär 7000 fordon per dygn. Samma prognos anger flödet på
Hällingsjövägen till ca 10 000 fordon per dygn öster om Hedeleden.
Cirka 3 km väster om planområdet ligger trafikplats Kungsbacka N och E6 som är en
del av det statliga vägnätet.

Figur 2. Översiktskarta med planområdet (röd markering), E6 i väst, Hede station i norr,
Kungsbacka station i söder, busshållplats Havtornsvägen samt gång- och
cykelvägar (blåa streck).
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Trafikvolymer
En trafikräkning genomfördes i cirkulationsplatsen Hedeleden/Hällingsjövägen tisdagen
den 8 juni 2021 under eftermiddagens maxtimme.

Eftermiddagens maxtimme antas, utifrån trafikmätningar genomförda av Trafikverket
längre österut på Hällingsjövägen, infalla mellan klockan 16.00 och 17.00. Under
trafikräkningen noterades trafikmängder samt svängfördelning i korsningspunkten. Även
andelen tunga fordon noterades och uppgick på Hällingsjövägen till 1-2 %. En
sammanställning av trafikräkningen presenteras i Bilaga 1.

De observerade trafikmängderna validerades mot de trafikmängder som har uppmätts
av kommunen på Hällingsjövägen under år 2020. De observerade flödena är något
högre (ca 700 fordon under maxtimmen på Hällingsjövägen) än de flöden som
kommunens mätningar redovisar. Då trafikräkningen utfördes under pågående
pandemi föreligger en risk att de inte motsvarar ett normalläge. Analysen utgår från
observerade flöden då de anses ligga inom rimlig differens från kommunens
mätning.
Kapaciteten och belastningen i korsningspunkten har beräknats med hjälp av
kapacitetsberäkningsprogrammet Capcal. Verktyget beräknar kapacitet och
belastning efter korsningsutformning, trafikmängd och svängandelar.
Belastningsgrad är ett mått på korsningens belastning i förhållande till kapacitet.
Måttet beräknas i Capcal som baseras på Trafikverkets beräkningshandledning
TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter TRV 2013:64346. Belastningsgraden
jämförs med korsningens önskade servicenivå där Trafikverket har gränsvärden för
önskvärd respektive godtagbar servicenivå, se Tabell 1.
Tabell 1. Bedömning av servicenivå från VGU Trv 2021:001.

Korsningstyp

Önskvärd servicenivå

Godtagbar servicenivå

b ≤ 0,8

b <1,0

Cirkulationsplats

I Figur 3 redovisas de trafikflöden som noterades på platsen vid trafikräkningen under
eftermiddagens maxtimme samt belastningsgraden för respektive tillfart. Samtliga
tillfarter har önskvärd servicenivå för nuläget. Det råder därmed inga kapacitetsproblem
under maxtimmen. En sammanställning av kapacitetsberäkningar för nuläget redovisas i
Bilaga 2.
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Figur 3. Trafikflöden för nuläge 2021 under eftermiddagens maxtimme samt belastningsgrad
i korsningspunkten Hedeleden/Hällingsjövägen.

Framkomligheten bedöms vara god i korsningspunkten för nuläget. Majoriteten av
trafiken passerar rakt igenom korsningspunkten. Högst belastning har den västra
tillfarten (Hällingsjövägen V) där belastningsgraden uppgår till 0,31.

Kapaciteten i befintlig cirkulationsplats på Hedeleden har inte analyserats för
nuläget. Bland annat för att cirkulationsplatsen i dagsläget bara har två ben. Då
trafikmängderna är låga bedöms att framkomligheten är god.
2.2.3 Förutsättningar för gångtrafikanter och cyklister
Inom planområdet finns upptrampade gångstigar vilket indikerar att det rör sig en del
människor i området. I anslutning till planområdet finns asfalterade gång- och
cykelvägar längs Hällingsjövägen samt den del av Hedeleden som är utbyggd.
Längs Hedeleden är gång och cykeltrafiken avskild från motortrafiken med en
bullervall/grönremsa. Gång- och cykelvägen är kombinerad och cirka 2,5 meter bred.
Den ansluter till den kombinerade gång- och cykelvägen längs Hällingsjövägens
norra sida. Där är gång- och cykelvägen cirka 3 meter bred, upphöjd och placerad
intill vägen.
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Gång- och cykelvägen längs Hällingsjövägen knyter an till gång- och cykelvägar för
vidare färd mot centrum och stationen. Genhet och framkomlighet mot centrum och
stationen begränsas av att antalet passager över järnvägen samt Göteborgsvägen är
relativt få.
I dagsläget saknas kopplingar norrut för gång- och cykeltrafikanter. Det tillkommer
dock när Hedeleden byggs ut.
2.2.4 Förutsättningar för kollektivtrafikresande
Närmaste befintliga hållplats, Havtornsgatan, är belägen på Hällingsjövägen cirka
10-15 minuters gångväg från planområdets mitt. Hållplatsläget västerut har sittbänk,
belysning, ledstråk, papperskorg samt väderskydd. Hållplatsläget österut är enklare
och har en sittbänk, ledstråk och belysning. Hållplatsen trafikeras av busslinje 741.
Turtätheten är låg med enbart 10 avgångar per dag under vardagar. På lördagar finns
två avgångar som kräver förbeställning.
Hede station är belägen cirka 1,3 km norr om planområdet. Här avgår Västtågen med
kvartstrafik under morgnar och eftermiddagar. Övrig tid är det halvtimmestrafik
utom på nätterna. Tåget tar 24 minuter in till Göteborgs central. Från Hede station
avgår även ett flertal busslinjer, främst lokala.
På Hedeleden i anslutning till befintlig cirkulationsplats har ett busshållplatsläge
anlagts. I dagsläget trafikeras det inte av någon busslinje. Ett hållplatsläge i andra
riktningen planeras i samband med utbyggnaden av Hedeleden.
Utbudet av kollektivtrafik bedöms i nuläget vara begränsat i området förutom vid
Hede station. Efter utbyggnad av Hedeleden bedöms utbudet liksom närhet till
hållplats att förbättras.
2.2.5 Parkering
Det finns i dagsläget inga parkeringsplatser inom planområdet då det är obebyggt.
2.2.6 Olycksstatistik från Strada
Kungsbacka kommun har gjort ett uttag ut Strada (Swedish Traffic Accident Data
Acquisition) för åren 2016-2020. Tidigare år har inte tagits med i urvalet då befintlig del
av Hedeleden med anslutande cirkulationsplats till Hällingsjövägen inte var utbyggd. På
grund av covid-19 finns det bortfall av sjukvårdsrapporter för år 2020 vilket kan
påverka statistiken.
På Hedeleden har det inte rapporterats några olyckor. I anslutning till cirkulationsplatsen
Hedeleden/Hällingsjövägen har 2 olyckor rapporterats: en viltolycka samt en
mopedolycka till följd av halt underlag och grus. Båda olyckorna var av lindrig
svårighetsgrad.
Uttaget visar att det mellan 2016 och 2020 inte har inträffat olyckor som visar på
bristande trafiksäkerhet inom planområdet.
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Planförslaget

Planförslaget omfattar bostäder, skola (F-6), förskola och idrottshall. Skolan,
förskola och idrottshall byggs på kommunens mark. Bostäder byggs på JMs mark.
Skolan ska, enligt underlag från kommunen daterat 210602, ha plats för ca 480 barn
och utgör cirka 4200 m2 BTA. Förskolan planeras rymma ca 120 barn och omfattar
1500 m2 BTA. Det planeras även för en fullstor idrottshall inom skolområdet.
I den södra delen av planområdet planeras för 80–120 bostäder i form av småhus och
flerbostadshus, se Figur 4.

Figur 4. Illustration över planområdet. In- och utfart sker via cirkulationsplats mot Hedeleden.
Förskola/skola, fullstor idrottshall samt bostäder planeras. Byggnader med rött kryss
samt tillhörande tillfartsvägar har uteslutits sedan illustrationen togs fram .

2.3.1 Trafikalstring
För att uppskatta hur mycket trafik som den planerade bebyggelsen alstrar har
Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts. Alstringen är baserad på den
information som delgivits för planerade verksamheter och bostäder inom
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planområdet. Då fördelningen mellan småhus och flerbostadshus ännu inte är
bestämd har ett det scenario som alstrar mest trafik studerats där samtliga bostäder
antas utgöras av småhus. En sammanställning av resultaten från
trafikalstringsverktyget redovisas i Bilaga 3.
Enligt Trafikalstringsverktyget alstras cirka 940 fordon/dygn (ÅDT1) samt 1050
fordon/dygn (ÅVDT2) för skola, förskola och idrottshall. Årsdygnstrafiken för
bostäderna beräknas till 350 fordon/dygn (ÅDT) samt 390 fordon/dygn (ÅVDT). De
trafikalstringstal som verktyget använder har låg (radhus/parhus) respektive
medel/hög (förskola, skola, idrottsanläggning) osäkerhet, vilket innebär att resultaten
bör tolkas med försiktighet. Trafikalstringsverktyget alstrar även trafik för varje
markanvändningstyp var för sig utan att ta hänsyn till samlokaliseringen.
Antaganden

Följande antaganden har gjorts för att ta fram svängfördelning samt timflöden för
den alstrade trafiken:
•
•

•
•
•
•

Eftermiddagens maxtimme antas utgöra 25 % av ÅVDT till förskolan och
skolan.
För idrottshallen antas eftermiddagens maxtimme utgöra 5 % av ÅVDT då
den i första hand används av skolan på dagtid samt utanför maxtimmen för
annan aktivitet på kvällstid.
För bostäderna antas eftermiddagens maxtimme utgöra 10 % av ÅVDT.
Under eftermiddagens maxtimme antas att 50 % av den alstrade trafiken till
förskola/skola/idrottshall är på väg ut från området samt 50 % in i området.
Under eftermiddagens maxtimme antas att 70% av den alstrade trafiken till
bostäderna är på väg in i området samt 30 % ut från området.
Den alstrade trafiken från planområdet antas ha samma resmönster som
dagens trafik.

Att samma resmönster som idag används för alstrad trafik för prognosåret innebär att
ingen hänsyn tas till framtida förändrade resmönster. Alstringen och
kapacitetsanalyserna kan därmed sägas motsvara ett högsta scenario och framtida
förändrade resmönster kan ge lägre biltrafikalstring.
Den alstrade trafiken till detaljplaneområdet under maxtimmen i korsningspunkten
Hedeleden/Hällingsjövägen redovisas i Figur 5. En kapacitetsberäkning med nulägets
och den alstrade trafiken redovisas i Figur 6, detta motsvarar ett scenario i närtid med
utbyggt planförslag men utan att fortsättningen på Hedeleden är utbyggd. I detta
scenario är framkomligheten fortsatt god i cirkulationsplatsen på Hällingsjövägen.

1
2

ÅDT – årsdygnstrafik
ÅVDT - årsvardagsdygnstrafik
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Figur 5. Trafikalstring och rörelsemönster för alstrad trafik till tillkommande bebyggelse under
eftermiddagens maxtimme.

Figur 6. Kapacitetsberäkning med nulägets trafik plus alstrad trafik.
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Prognosår 2040

En kapacitetsanalys har genomförts för prognosåret 2040. Som underlag för denna
analys har trafikvolymer framtagna i Kungsbackas trafikmodell3 använts. Enligt
denna prognos är trafikflödet på Hedeleden ca 7 000 fordon per dygn och på
Hällingsjövägen öster om Hedeleden ca 10 000 fordon per dygn. Utifrån detta
förhållande och ett antagande om att 30 % av trafiken österifrån på Hällingsjövägen
svänger av mot Hedeleden har timflöden beräknats i korsningspunkterna vid
Hällingsjövägen och vid Hedeleden. Eftersom Tölö Ängar ingår i trafikmodellen har
ovan alstrad trafik inte lagts till trafiken från prognosmodellen, eftersom detta skulle
innebära en dubbelräkning. I anslutningen till och från planområdet justeras flödet så
att svängande motsvarande alstrad trafik.
Trafikflödena baseras på dygnstrafiken utan anpassning till för- eller eftermiddag.
Detta då det är svårt att bedöma framtida riktningsfördelning när Hedeleden, en helt
ny väglänk i systemet, läggs till. Utifrån resultaten, som visar på god framkomlighet
och ledig kapacitet, bedöms det finnas utrymme för en varierande riktningsfördelning
över dygnet utan att kapacitetsbrister riskerar att uppstå. Resultaten och de beräknade
trafikflödena redovisas i Figur 7 och Figur 8.

Figur 7. Beräknade trafikflöden och kapacitet i cirkulationsplatsen på Hällingsjövägen år
2040.

3

Kungsbacka kommun – Fördjupad centrumanalys, Ramböll, 2019-03-29
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Figur 8. Beräknade trafikflöden och kapacitet i planens anslutning till Hedeleden år 2040.

I båda de analyserade korsningarna finns utrymme för ytterligare trafik och god
marginal för osäkerheter i planområdets alstring. Ingen särskild känslighetsanalys har
därför bedömts behöva genomföras.
Påverkan på det statliga vägnätet

Påverkan på det statliga vägnätet har bedömts med hjälp av resultat från Kungsbacka
kommuns resvaneundersökning från år 2017 samt trafikmängder på E6. Utifrån
resvaneundersökning från år 2017 har cirka 50 % av arbetsresorna som startar i
Kungsbacka målpunkt norrut mot Göteborg och Mölndal. Var fjärde arbetsresa som
startar i Kungsbacka har också Kungsbacka som mål. Resterande 25 % har målpunkt
i övriga delar inom kommunen eller i andra kommuner. Endast trafik med målpunkt
norrut mot Göteborg och Mölndal antas påverka E6 via trafikplats 61 - E6
Kungsbacka Norra. Trafik till och från verksamheter antas ha lokala målpunkter.
Ovanstående resonemang innebär att cirka 200 av de 390 fordonen/dygn som
bostäderna genererar kommer trafikera E6 norr om Kungsbacka via trafikplats 61 –
E6 Kungsbacka Norra. Baserat på mätningar tillsammans med uppräkningstal
uppskattas årsdygnstrafiken på E6 norr om Kungsbacka till cirka 60 000 år 2040.
Trafiken från exploateringen utgör därmed en obetydlig del av den totala trafiken på
E6 för prognosår 2040.
Österut längs Hällingsjövägen ansluter den kommunala vägen till statligt vägnät.
Andelen trafik som åker österut från planområdet bedöms utifrån samma resonemang
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som ovan om målpunkter vara liten och påverkan på dessa statliga vägar anses därför
försumbar.
Totalt sett bedöms påverkan på statligt vägnät från den enskilda planen vara liten och
inga åtgärder behöver vidtas utöver ordinarie långsiktiga planering för hållbart och
säkert resande.
2.3.2 Anslutningar till planområdet
Planområdet ansluts till befintligt vägnät i cirkulationsplatsen på Hedeleden väster
om planområdet. Ett utformningsförslag för anslutningen har arbetats fram inom
ramen för trafikutredningen, se Figur 9 samt Bilaga 5.

Figur 9. Uttag från trafikförslaget.

Befintlig cirkulationsplats har en diameter på 36 meter, med rondell med en radie om
9 meter samt ett brätte om 2 meter.
En ny anslutningsväg till planområdet är placerad i cirkulationsplatsens östra del.
Här finns stora höjdskillnader och den nya anslutningsvägen till planområdet är
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placerad för att undvika höjdskillnader i den mån det är möjligt. Därför viker
anslutningsvägen av något norrut i anslutning till cirkulationsplatsen. Hur
höjdskillnader ska hanteras bör studeras vidare i planarbetet tillsammans med övrig
höjdsättning och markprojektering.
Anslutningsvägen (sektion A-A, Figur 10, Bilaga 6) har en körbanebredd om 5,5
meter med en 2,5 meter bred gemensam gång- och cykelbana på den södra sidan för
angöring till planerade fastigheter söder om anslutningsvägen. In- och utfarter till
planerade byggnader inom detaljplaneområdet är placerade mot infartsvägen och
gång- och cykelbanan som löper på dess södra sida, vilket är olämplig ur ett
trafiksäkerhetsperspektiv.

Figur 10. Sektion för anslutningsväg, sektion A-A.

På vägens norra sida föreslås en 4,25 meter bred separerad gång- och cykelbana som
avgränsas från fordonstrafiken med en 0,8 meter bred skiljeremsa. Gång- och
cykelbanan placeras på vägens norra sida för att skapa koppling för gående och
cyklister med målpunkt till skola och förskola som planeras inom planområdet.
Gång- och cykelbanan ansluts till befintlig gång- och cykelbana längs Hedeledens
västra sida. Den ansluts även till planerade gång- och cykelbanor på var sida om
Hedeledens fortsättning.
Eftersom planområdet planeras innehålla en skola är det viktigt att det finns säkra
skolvägar till och inom planområdet. I den norra benet i cirkulationsplatsen föreslås
en hastighetssäkrad gång- och cykelpassage. I det östra benet med den nya
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anslutningsvägen anläggs en hastighetssäkrad gångpassage för att koppla ihop med
gångbanan på den södra sidan av anslutningsvägen till planområdet. Passagerna är
placerade så att en bil får plats mellan infart till cirkulationsplatsen och passagen utan
att blockera passagen.
Som en del i en säker skolväg har även konsekvenser av planerade lägen på
hållplatslägen på Hedeleden studerats. Söder om cirkulationsplatsen finns ett
befintligt hållplatsläge som i dagsläget inte används men som är förberett för
trafikering. I projekt Hedeleden planeras för att anlägga ett hållplatsläge i norrgående
riktning norr om cirkulationsplatsen. Detta medför att skolbarn behöver korsa två
vägar för att ta sig mellan skolområdet och det södra befintliga hållplatsläget på
Hedeleden, se Figur 11.

Figur 11. Uttag från trafikförslag med flygfoto samt placering av befintliga och planerade
hållplatslägen längsmed Hedeleden.

För att säkerställa god trafiksäkerhet, inte minst för skolbarn, bör en passage över
Hedeleden anläggas även i det södra benet i cirkulationsplatsen så att skolan och GCvägen på anslutningsvägens södra sida kan nås den kortaste vägen. Nu föreslagen
utformning där befintlig infrastruktur inte förändras bedöms ge en hög risk för att
gående smiter över Hedeleden för att gena mot skolan eller planområdets norra del.
Anläggs ingen passage och hållplatsen behålls i aktuellt läge bör åtgärder som gör
det svårare att gena över gatan övervägas.
Av trafiksäkerhetsskäl är det viktigt att trafikseparera fotgängare och cyklister från
motorfordon och framförallt från leveranser/sopbilar samt backande fordon i den
norra delen av planområdet där förskola och skola planeras. Backande
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leveransfordon och sopbilar i anslutning till skolor ska om möjligt undvikas. Om
vändplats anläggs inom planområdet ska den minst ha 24 meter i diameter för att
möjliggöra vändning utan backning för 12-meters lastbil (Lbn). Dessutom bör
området 1,5 meter utanför vändplatsen vara fritt från hinder för att möjliggöra för
svep, vilket innebär en total hinderfri diameter på 27 meter.
Kapacitetsanalys för den nya korsningspunkten redovisas i kapitel 2.3.1.
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Söder om planområdet planeras för ytterligare utbyggnad av Tölö Ängar i Etapp 2.
Planområdet för del av Etapp 2 är placerat mellan Hällingsjövägen och planområdet
för Tölö 6:4 m.fl., se Figur 12. Området planeras att anslutas till Hällingsjövägen.
Inom ramen för denna trafikutredning har konsekvenserna av att koppla samman
området med nästa etapp mot Hällingsjövägen för samtliga trafikslag alternativt
endast för gång- och cykel studerats.

Figur 12. Övergripande etappindelning från planprogram för Nordöstra Kungsbacka stad.
Den aktuella planen ligger i sydöstra delen av Etapp 1 och området dit en koppling
är aktuell i östra delen av Etapp 2 (se röd markering).

För att säkerställa god tillgänglighet för lokala resor och till skolan för barn boende i
området för Etapp 2 (norr om Hällingsjövägen) bedöms det angeläget att ha en
anslutning för gång- och cykel mellan bostadsområdena. För att undvika
genomfartstrafik och hålla gatan lugn och trygg som skolväg bör ingen anslutning för
biltrafik skapas. Vidare finns det goda möjligheter att skapa anslutningar för biltrafik
mellan de olika områdena, samt mellan kommande plan i söder och skolan, på annat
sätt via Hedeleden. Utrymme för gång- och cykelkoppling till det kommande
planområdet i söder bör reserveras i förlängningen av gatan med GC-stråk till skolan,
enligt Figur 14, kopplas samman med kommande exploatering enligt Figur 13, eller
på motsvarande sätt om strukturen förändras i fortsatt planarbete.
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Figur 13. Förslag till läge för gång- och cykelväg till kommande planområde i söder visas
med grön streckad linje.

2.3.3 Gatu- och parkstruktur
Planområdet består av en blandning av flerbostads- och småhus grupperade i kvarter.
För att skapa tillgänglighet i området behövs en gata från Hedeleden in till skolan
därefter ett småskaligt vägnät för lokal trafik, där boende kan nå sina bostäder med
bil men där det i övrigt uppfattas som tryggt att vistas till fots eller med cykel och för
barn att röra sig självständigt. Den större anslutningsvägen till området och dess
sektion, sektion A-A, beskrivs närmare i kapitel 2.3.2 Anslutningar till planområdet.
Eftersom det endast föreslås anordnas gator för lokal trafik inom planområdet
rekommenderas en sektion som uppmuntrar till låg hastighet. Då det inte
rekommenderas anordnas möjlighet för genomfartstrafik, se kapitel 2.3.2, bedöms
det inte behövas några större gator i området.
Det föreslås två sektioner för lokalgatorna inom detaljplaneområdet, en för gatan
genom området som föreslås ges en GC-väg för att koppla ihop kommande
bostadsområde i söder med skolan (sektion B-B), och en för övriga gator (sektion CC). Korsningen mellan sektion A-A och sektion B-B hastighetssärkas genom att
korsningspunkten utformas som en upphöjd korsning. I korsningen behöver behovet
av säker skolväg tillvaratas.
I Figur 14 visas på vilka gator vilken sektion föreslås. I det nuvarande
strukturförslaget är östra sidan av gatan där sektion B-B föreslås fri från utfarter från
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fastigheter. Det är därför fördelaktigt att placera GC-stråket på östra sidan då antalet
korsningspunkter minskar och tryggheten ökar för såväl den som rör sig längs stråket
som den som ska köra ut från sin fastighet. Skulle strukturen ändras behöver
placeringen av GC-stråket ses över. I det fortsatta arbetet är det även viktigt att
säkerställa fri sikt vid in- och utfarter samt vid korsningspunkter.

Figur 14. Gatustrukturen med förslag till sektioner. Sektion A-A i rött, sektion B-B i blått,
sektion C-C i grönt.

Sektionerna som föreslås redovisas i Figur 15 och Figur 16 samt i Bilaga 7 och
Bilaga 8. Sektion B-B är totalt 11 meter bred och delas in i en 3 meter bred GC, 5
meter bred körbana samt 2 meter bred gångbana. Belysningsstolpar placeras på var
sida om vägen 0,5 meter från vägkant.
Sektion C-C är totalt 7 meter bred med en 2 meter bred gångbana, på den sida där
utfart från bostadshus förekommer, samt en 4,5 meter bred körbana.
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Figur 15. Sektion för lokalgata med GC-väg genom området, sektion B-B.

Figur 16. Sektion för lokalgator, sektion C-C.

Avvattning behöver studeras närmare i vidare arbete med detaljplanen.
Ledningar går att lägga antingen i gångytan eller rakt genomgående i mitten av
gatan.
För mindre gator inom bostadsområdet, t ex de sidogator som endast trafikförsörjer
ett fåtal hus, föreslås en 7 m bred gatusektion där cykeltrafik sker i blandtrafik och
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gångtrafik sker på gångbana. För att säkerställa låga hastigheter och en trygg
närmiljö eller det viktigt att denna sektion endast används på kortare avsnitt och där
få fordon bedöms behöva passera.
2.3.4 Parkering
Planens parkerings- och angöringsbehov har kartlagts med utgångspunkt i
kommunens parkeringsstrategi. Relevanta parkeringstal presenteras även för de
aktuella verksamheterna inom planområdet som inte finns specificerade i
kommunens parkeringsstrategi.
Bostäder

Enligt Kungsbackas parkeringsstrategi för Kungsbacka stad antagen år 2017 uppgår
parkeringsbehovet för småhus till mellan 1,3–2,2 bilplatser per bostad samt 0,5–1,8
platser per lägenhet för flerbostadshus beroende på bostadens sammanvägda
tillgänglighet, se Figur 17.

Figur 17.Parkeringstal för bostäder (inklusive besök) enligt Kungsbackas kommuns
parkeringstal för Kungsbacka stad.

Parkeringstal för cykel vid bostäder visas i Tabell 2.
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Tabell 2. Parkeringstal för cykel vid bostäder. Hämtad från Kungsbackas kommuns
parkeringstal för Kungsbacka stad.

Den sammanvägda tillgängligheten för planområdet har bedömts, för ett framtida
läge då Hedleden är utbyggd, vara någonstans i mitten av spannet mellan hög och
låg. Detta baseras på att utbyggnaden av Hedeleden innebär att tillgängligheten till
Hede station med goda pendlingsmöjligheter ökar genom utbyggnad av
kollektivtrafik och gång- och cykelvägar längs sträckan. Avståndet till centrum är
däremot relativt långt och planområdet anses ligga i den yttre zonen. Därmed anses
parkeringstal i mitten av spannet vara motiverat.
Baserat på områdes lokalisering beräknas att ett rimligt p-tal för småhus är 1,8
bilplatser/bostad. Detta innebär att som minst en andel (0,8, dvs 48 platser) av
parkeringsbehovet för småhusen behöver anläggas gemensamt, eftersom parkering
vid respektive hus endast kan anordnas i heltal (dvs 1 eller 2 platser per fastighet).
För lägenheter anses ett p-tal på 1,2 platser/lägenhet vara rimligt, det motsvarar ett ptal i mitten av kommunens spann för flerbostadshus. Detta motsvarar nivån för det
nyligen etablerade bostadsområdet väster om Hedeleden. Båda p-talen är inklusive
besöksplatser.
Fördelningen mellan småhus och flerbostadshus är vid tidpunkten för denna
trafikutredning inte fastställd. En uppskattning utifrån illustration i Figur 4 har gjorts
där det antas att 50 % utgörs av småhus och 50 % av flerbostadshus.
Utifrån ovanstående uppgår parkeringsbehovet för småhusen till 108
bilparkeringsplatser. För flerbostadshusen uppgår behovet till 72 platser. Totalt
uppgår efterfrågan till 192 bilparkeringsplatser för bostäderna, se Tabell 3.
Tabell 3. Efterfrågan på bilparkering för småhus och flerbostadshus inom detaljplan för Tölö
6:4 m.fl.

Bilparkeringsplatser

Antal
bostäder/lägenheter

P-tal

Småhus

60

1,8 platser/bostad 108

Flerbostadshus

60

1,2 platser/lgh

Summa

Parkeringsbehov

72
180

Behovet av cykelparkering för flerbostadshus i anslutning till entré uppgår enligt
parkeringstalen till totalt 60 platser (30 till boende samt 30 till besökare). Det bör
även finnas plats för samtliga boende i området att parkera en cykel i cykelförråd.
Vid alla platser bör det finnas möjlighet att låsa fast cykeln i ramen. Cykelplatser för
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exempelvis lastcyklar bör också tillhandahållas då denna typ av fordon blir mer
vanligt och kan vara ett komplement till bilen för kortare resor.
Skola, förskola och idrottshall

Kungsbackas pareringsstrategi för Kungsbacka stad omfattar inte parkeringstal för
skola, förskola och idrottshall.
För att föreslå rimliga parkeringstal för dessa verksamheter har andra kommuners
parkeringsnormer studerats, bland annat Kungälv, Mölndal och Lerum. Analysen
visar att ett rimligt parkeringstal för förskola ligger omkring 15 platser/1000 kvm
BTA inklusive besöksparkering. För grundskola anses ett rimligt parkeringstal vara
omkring 10–12 platser/1000 kvm BTA inklusive besöksparkering.
För Tölö 6:4 m.fl. som är beläget i den yttre zonen av Kungsbacka stad men som i
framtiden förväntas ha god tillgänglighet till kollektivtrafik och gång- och
cykelvägar bedöms att följande parkeringstal för förskola och skola är rimliga, se
Tabell 4. Totalt uppgår behovet av bilparkeringsplatser till skola och förskola till 73
platser, varav 23 till förskolan samt 50 till skolan. Detta inkluderar både parkering till
besökare samt personal.
Tabell 4. Efterfrågan på bilparkering för förskola och skola inom detaljplan för Tölö 6:4 m.fl.

Bilparkeringsplatser

BTA

P-tal

Parkeringsbehov

Förskola

ca 1500 m2

15 platser/1000
kvm BTA

23

Skola

ca 4200 m2

12 platser/1000
kvm BTA

50

Summa

73

För att säkerställa att personalen har platser bör vissa platser reserveras för personal
till förskola och skola under skoltid. Därefter kan de användas av boende samt
besökare till idrottshall/boende. Utav ovan beräknat behov bör omkring 0,7
platser/anställd anordnas.
Enligt kommunens parkeringsstrategi bör antalet cykelparkeringsplatser vid
verksamheter minst motsvara antalet bilplatser inom både centrumzon och tätortszon.
För skola och förskola bör antalet cykelparkeringsplatser vara än fler för att premiera
cykelanvändandet. Vid jämförelse med Kungälv och Mölndals parkeringsstrategier
bör antalet cykelparkeringsplatser vid förskola uppgå till cirka 20-30 platser/1000
kvm BTA samt för skola till cirka 20-45 platser/1000 kvm BTA.
Behovet av cykelparkering uppgår, om ett medel av ovanstående tal används till,
cirka 40 cykelparkeringsplatser till förskolan samt 150 platser till skolan. I
detaljplanen behöver det säkerställas att yta för att iordningställa samtliga
cykelparkeringsplatser i anspråk. Cykelparkeringsplatserna kan dock byggas ut
etappvis för att se om beräknat behov motsvarar det verkliga behovet.
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Parkeringsplatser för cykel bör förses med väderskydd och med möjlighet att låsa
fast sin cykel enligt kommunens parkeringsstrategi. Parkering för cykel bör även
placeras nära entréer i en bilfri miljö samt i alla väderstreck där elever väntas angöra
ifrån. Cykelparkeringens placering bör även säkerställa att cykling på och genom
skolgården minimeras.
Då skolan är en F-6 skola finns inget behov av parkering för moped för elever. Ett
par parkeringsplatser för motorcykel och moped bör dock finnas för de anställda
samt besökare. En parkeringsplats för motorcykel ska enligt VGU vara 1,5 meter
bred och 2,5 meter lång.
Angöring

Förutom parkeringsmöjligheter för personal och besökare till skola/förskola är det
viktigt att parkering för personer med nedsatt rörelseförmåga anordnas inom 25 m
gångavstånd från tillgängliga entréer till publika lokaler, arbetslokaler m.m. enligt
Boverkets byggregler. Även angöringsplats och möjlighet till lastning och lossning
ska finnas i anslutning till skola/förskola.
Det rekommenderas att skoltomten ges en sådan placering så att det finns möjlighet
att skilja vistelseytor för elever och entréer från ytor avsedda för
varutransporter/sophantering. Det bör eftersträvas att göra skolans entré till en bilfri
miljö där oskyddade trafikanter kan röra sig fritt. Ytor för parkering och
hämtning/lämning bör placeras så att de inte är i stråk där elever rör sig av andra
skäl. En tydlig utformning är viktigt för en säker skolväg och skolmiljö.
Vid skolor finns ett behov att kunna stanna och släppa av elever utan att parkera
bilen. En slinga för hämtning och lämning är ett bra alternativ med en högre
kapacitet och omsättning och därmed även färre platser än en parkeringsplats. Det
rekommenderas att ett antal av platserna till skolan utformas som längsgående
parkeringsplatser för att enklare lämna och hämta elever utan behov av att backa.
För förskolan bedöms det nästan uteslutande behövas parkeringar snarare än platser
för hämtning och lämning då föräldrar följer sina barn in på avdelningen och
korttidsangöring därför endast blir för leveranser. En vanlig parkeringsplats kan
därmed fungera bra för ändamålet då bilen behöver stå parkerad under cirka 10
minuter. Vanliga parkeringsplatser är mer attraktiva att samnyttja på andra tider än
angöringsplatser.
Samnyttjande

Parkeringsplatser till idrottshallen samnyttjas med parkering till förskola/skola då
besökare till idrottshallen förväntas under kvällstid och helger när skolverksamheten
är stängd.
Visst samnyttjande mellan bostäder och förskola/skola kan vara möjlig. Vid
tidpunkten för denna utredning var inte förskolans/skolans placering med dess
parkeringsplatser fastställd. För att samnyttjande ska var möjligt får inte avstånd
mellan entré och parkering vara för långt. För boende bedöms samnyttjande med
förskola/skola inte vara aktuellt. Besökare till bostäder kan däremot nyttja
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förskolans/skolans parkering då efterfrågan på parkering för dessa verksamheter ofta
är under olika tidpunkter på dygnet. Antalet besöksparkeringar inom bostadsområdet
kan därmed vara lågt då det på kvällar och helger finns parkeringsplatser att tillgå vid
förskolan/skolan. Att samnyttja parkeringsplatser och låta allmänheten nyttja
parkeringsplatser vid förskolor och skolor på helger och kvällar är även i linje med
kommunens parkeringsstrategi.
Med ett samutnyttjande av besöksplatser till bostäder och förskolans/skolans platser
kan det vara möjligt att ha lägre parkeringstal för flerbostadshusen (som inkluderar
besöksparkering). Ett parkeringstal om 1,0 platser/lägenhet anses rimligt vid
samnyttjande av besöksparkering. Det skulle resultera i en efterfrågan på 60 platser
för lägenheter. En motsvarande sänkning för småhus skulle innebära att
parkeringstalet kan sänkas till 1,6 motsvarande 36 platser utöver 1 plats vid
respektive hus. Detta skulle innebära ett totalt parkeringsbehov på 156 platser varav
96 samlade på gemensamma ytor.
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