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Trafik PM - för detaljplan Hoby 1:19, Sanden 

Norr om Svedievägen, i Sandenområdet, Bräkne-Hoby planeras det för en ny 
förskola för 120 barn. Området är idag väl utbyggt med goda möjligheter för 
gång och cykel.

Karta – Placering av förskola i Bräkne-Hoby 

Trafikflöden 

Nuvarande trafik  

Augusti 2020 utfördes trafikmätningar i området där man mätte på tre olika 
platser enligt kartan nedan. På Hästhagsvägen uppmättes en årsdygnstrafik 
på 391 fordon per dygn, Svedievägen 169 och på Gustavsbergsvägen 173.  

Svedievägen och Gustavsbergsvägen, efter Hästhagsvägen är båda reglerade 
till 30km/h samtidigt som Hästhagsvägen har en bashastighet på 50km/h 

Placering för 
förskola  
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Karta – Illustration av huvudvägnätet i området, mätpunkter och närheten till kollektivtrafik 

Tillkommande trafik  

Den nya förskolan uppges möjliggöra upp till 120 platser vilket innebär en 
personalstyrka om ca 22 anställda. En grov och högt räknad bedömning ger 
att antalet fordonsrörelser med främst personbil genereras med ca 414 
rörelser per vardagsdygn. Därtill kommer ökade rörelser av oskyddade 
trafikanter inom området 

Tabell – Bedömd trafikalstring 
 
I ovanstående beräkning har antagits att 80 % av barnen lämnas och hämtas 
med bil. Eftersom detta sker två gånger om dagen så genererar varje 
”lämna/hämta” fyra resor med bil. Dessa siffror är baserade på att barnen 
åker i enskilda bilar. Syskon som åker i samma bil till förskolan kommer att 
minska dessa siffror. 50 % av personalen har antagits köra bil till arbetet. 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till är att lämna och hämta barnen i 
förskolan ofta ingår som delresa i föräldrarnas resa till eller från arbetet, 
vilket påverkar hur denna trafik fördelas i det berörda vägnätet. I området för 
aktuell förskola finns ett 20-tal barn i åldrarna 0-6 år som bedöms redan idag 
använda sig av aktuellt vägnät.  

 Antal Bil % Rörelser Trafikalstr. 

Barn 120 80 % 4 384 

Anställda 22 50 % 2 22 

Transporter 4 100 %  2 8 

Summa  per vardagsdygn 414 
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Underlag från trafikräkningar vid övriga förskolor i landet visade att av 
förmiddagens ankomster till skolan så kommer cirka 35 % under morgonens 
maxtimma kl. 07-08. På eftermiddagen är inte hämtning av barn lika 
koncentrerat till maxtimman som på morgonen, utan då sker hämtning av 
barnen lite mer utspritt. 

Vägnät  

Hästhagsvägen som kommer bli den primära bilvägen till den nya förskolan 
håller en mycket god standard med en bredd på ca 9 meter, dock saknar 
vägen separerad gång- och eller cykelväg. Även Gustavsbergsvägen håller 
en god standard med en bredd på ca 7 meter för fordonstrafik samt ensidig 
och på sina ställen dubbelsidig gångbana.  

Trots avsaknaden av gång- och cykelbanor på Hästhagsvägen är 
möjligheterna goda att ta sig till den nya förskolan via det väl utbyggda 
gång- och cykelvägnätet som finns i området. 

Karta – Gång- och cykelvägnät inom Sanden 

Sammanfattning 

 Det aktuella vägnätet som finns i Sanden både gällande för fordonstrafik 
som för gång och cykel lämpas gott och väl till utveckling i området genom 
en ny förskola. Både Gustavsbergsvägen och Hästhagsvägen är 
dimensionerade för att möta den nya trafikbelastning som bildas.  

 

Daniel Camenell 
Exploateringsingenjör  


