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1

BAKGRUND

AB Ronneby industrifastigheter planerar att bygga om befintlig
industrifastighet inom kvarteret Svarven till skola för årskurs 4-9. Skolan
planeras för ca 700 elever. I anslutning till skolan planeras även för en ny
idrottshall. Rubricerad utredning syftar till att studera konsekvenserna av
förslaget vad gäller trafik och utifrån dessa ge förslag på kommande
utformning.
För att ett centralt kvarter ska kunna nyttjas mer flexibelt och över en längre
tidsperiod möjliggör detaljplanen även för användningarna kontor och viss
typ av verksamheter. Dessa alternativa användningar bedöms inte kräva
andra trafiklösningar än vad som föreslås i aktuell utredning.

2

FÖRUTSÄTTNINGAR

Kv. Svarven ligger direkt söder om Blekinge kustbana i Ronneby. Området
avgränsas av Angelskogsvägen i väster och av Folkparksvägen i norr och
öster.

Angelskogsvägen

Planerad sporthall
Metallgatan

Planerad skola
Förskola

Fridhemsvägen

Karlskronavägen
Folkparksvägen

Figur 1: Utredningsområdet.
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2.1

BILTRAFIK

Kv. Svarven avgränsas av Angelskogsvägen och Folkparksvägen.
Angelskogsvägen som avgränsar området i väster förbinder Ronneby
centrum med områdena söder om järnvägen. Gatan har karaktären av en
genomfartsgata och är huvudled genom området. Trafiken på
Angelskogsvägen har mätts i två punkter av Ronneby kommun i juli 2017.
Norr om Folkparksvägen (A) uppgick den till 6 203 fordon/dygn och i höjd
med Blåbärsvägen (D) till 1 761 fordon/dygn. Skyltad hastighet är 50 km/h
och den genomsnittliga hastigheten vid den norra punkten har uppmätts till
55 km/h och till 50 km/h vid den södra.
Mitt för Kv. Svarven ansluter Metallgatan till Angelskogsvägen med
väjningsplikt i en trevägskorsning. Metallgatan ansluter bl.a.
verksamhetsområdena, skolorna och Ronneby Brunn som ligger i området
väster om Angelskogsvägen. Trafiken på Metallgatan (B) har mätts av
Ronneby kommun i juni 2017 och uppgick till 4 353 fordon/dygn. Skyltad
hastighet är 50 km/h och den genomsnittliga hastigheten har uppmätts till 44
km/h.
I norr och öster avgränsas Kv. Svarven av Folkparksvägen vilken ansluter
bebyggelsen i sydöst samt fungerar som anslutning till befintlig förskola. I
väster ansluter gatan till Angelskogsvägen med väjningsplikt i en
trevägskorsning strax norr om Metallgatans anslutning. Trafiken på
Folkparksvägen (C) har mätts av Ronneby kommun i september 2016 och
uppgick till 556 fordon/dygn. Skyltad hastighet är 50 km/h och den
genomsnittliga hastigheten har uppmätts till 34 km/h.
De fyra genomförda trafikmätningarna i det kringliggande området redovisas
i figur 2.
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Busshållplats
A) 6 203
Busshållplats

B) 4 353
C) 556

Busshållplats

Busshållplats

D) 1 761

Figur 2: Uppmätt total trafik år 2016/2017 på angränsande gator (antal fordon/dygn,
ÅDT).
Tabell 1: Genomförda trafikmätningar med redovisning av trafik/maxtimme

Mätpunkter

Mätår

ÅDT

Maxtimme

Skyltad
hastighet

Angelskogsvägen (A)

2017

6 203

757

50

Metallgatan (B)

2017

4 353

566

50

Folkparksvägen (C)

2016

556

84

50

Angelskogsvägen (D)

2017

1 761

216

50

2.2

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Det finns ett utbyggt gång- och cykelvägnät i området. Längs med
Angelskogsvägen finns en GC-väg på den västra sidan från Ronneby
centrum fram till anslutningen med Metallgatan. På den östra sidan av
Angelskogsvägen finns en GC-väg utbyggd, vilken norr om Folkparksvägen
via en GC-port under järnvägen ansluter till Karlskronavägen.
Längs Metallgatan finns en GC-väg utbyggd på den södra sidan vilken i öster
kopplar samman till GC-vägarna längs Angelskogsvägen. I väster ansluter
den till GC-vägen längs Ronnebyån.
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Längs Folkparksvägen finns en GC-väg utbyggd på gatans norra sida vilken
ansluter till GC-vägen längs Angelskogsvägen strax söder om GC-porten
under järnvägen.

Kv. Svarven

Figur 3: Befintligt gång- och cykelvägnät i Ronneby redovisat med orange och sedan
tidigare planerad GC-väg redovisat med grönt.

Angelskogsvägen

GC-port

Kv. Svarven

Metallgatan

Figur 4: Befintligt gång- och cykelvägnät i anslutning till Kv. Svarven redovisat med
orange och sedan tidigare planerad GC-väg redovisat med grönt.
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2.3

KOLLEKTIVTRAFIK

Stadsbuss 26 trafikerar Angelskogsvägen och Folkparksvägen i en slinga
med hållplatser ca 300 m söder om Kv. Svarven, se figur 2. Linje 26
trafikeras med 6 turer per dag. Längs Karlskronavägen ca 150 m norr om Kv.
Svarven finns en hållplats som trafikeras av linje 150, 255 och 256. Linje 150
trafikerar Ronneby-Karlskrona med timmestrafik och 16 turer per dag. Linje
255 och 256 trafikeras med två turer per dag i vardera riktningen.
Gångavståndet från Kv. Svarven till Ronneby resecentrum som trafikeras av
den övervägande delen av busstrafiken i Ronneby samt av Öresundstågen
är ca 600 m.

2.4

OLYCKSSTATISTIK

Olycksstatistik från polis- och sjukhusrapporterade olyckor registrerade i
STRADA åren 2005-2016, visar att det inträffat 2 olyckor på
Angelskogsvägen och 6 olyckor på Folkparksvägen. Det två olyckorna på
Angelskogsvägen var lindriga olyckor, dels en korsningsolycka i korsningen
Angelskogsvägen/Metallgatan och dels en cykelkollision. På Folkparksvägen
har två olyckor utgjorts av kollision mellan bil och cykel. En inträffade längs
sträckan och en vid GC-överfarten strax innan Angelskogsvägen. De övriga
olyckorna är singelolyckor med cyklister eller fotgängare.
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3

KONSEKVENSER

3.1

BILTRAFIK

3.1.1 Trafikmängd
Trafikalstring Skola
Den nya skolan planeras inrymma ca 700 elever i årskurs 4-9 och ca 100
anställda. I beräkningen av områdets trafikalstring har ca 350 elever antagits
tillhöra årskurs 4-6 och ca 350 elever tillhöra årskurs 7-9.
Trivector tog 2007 på uppdrag av dåvarande Vägverket fram en rapport som
studerade barn och ungdomars resvanor (Barns och ungdomars resvanor –
en resvaneundersökning bland 6-15 åringar i olika stora orter). Utifrån denna
statistik och med hjälp av Trafikverkets alstringsverktyg har den framtida
trafikalstringen till den nya skolan beräknats.

FÄRDMEDEL
ÅRSKURS 7-9

FÄRDMEDEL
ÅRSKURS 4-6
Buss/skolskjuts
25%

Cykel
35%

Buss/skolskjuts
20%
Cykel/
moped
50%

Bil
10%
Bil
15%
Gång
25%

Gång
20%

Figur 5-6: Färdmedelsval för årskurs 4-6 respektive 7-9 enligt Trivector 2007.

Utifrån ovanstående siffror skulle de ca 350 eleverna i årskurs 4-6 genera ca
210 fordonsrörelser per dag baserat på att de både blir lämnade och
hämtade med bil (varje lämning och hämtning generar två fordonsrörelser).
De ca 350 eleverna i årskurs 7-9 kan antas genera ca 140
fordonsrörelser/dag. Sammanlagt ger detta att skolans ca 700 elever generar
ca 350 fordonsrörelser/dag.
Utöver eleverna generar skolans personal trafik. Bland personalen kan
bilanvändningen antas vara betydligt högre än bland eleverna. Ca 50 % av
personalen kan antas köra bil till skolan. Detta ger en trafikalstring från
personalen på ca 100 fordonsrörelser/dag.
Sammanlagt skulle detta innebära att skolan skulle alstra ca 450
fordonsrörelser/dag. Enligt Ronneby kommun bedöms maximalt 100 elever
resa till skolan med skolbuss, vilket innebär att denna andel kan förväntas
vara mindre än vad som anges i de ovanstående diagrammen. Istället kan
bilandelen vara något större vilket kan påverka trafikalstringen. Detta gör att
trafikalstringen kan vara något större än de beräknade 450
fordonsrörelserna/dag.
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En beräkning har även gjorts med Trafikverkets alstringsverktyg.
Beräkningen med detta kan göras antingen för låg/mellanstadieskola eller för
högstadie/gymnasieskola, i genomförd beräkning har 350 elever antagits i
varje nivå. Beräkningen visar på att skolan ska alstra ca 500
fordonsrörelser/dygn där den övervägande andelen härstammar från det
lägre stadiet. Eftersom att andelen bilresor till en lågstadieskola kan antas
vara högre är det rimligt att denna siffra är något hög.
Utifrån de båda genomförda beräkningarna kan den planerade skolan för
årskurs 4-9 därmed förväntas alstra ca 450-550 fordonsrörelser/dygn. För att
vara på den säkra sidan har en trafikalstring på 600 fordonsrörelser/dag
använts för dimensionerande beräkningar. Skulle området istället komma att
nyttjas för kontorsändamål bedöms trafikalstringen bli något lägre än om
området bebyggs med skola och därmed inte överskrida 600
fordonsrörelse/dag.
Tabell 2: Sammanställning trafikalstring skola

Trafikalstring skola
Elever

Ca 350-400 fordon/dygn

Personal

Ca 100 fordon/dygn

Sammanlagt

Ca 450-550 fordon/dygn

Trafikalstring Sporthall
Utöver skolan kommer även den nya sporthallen att generera tillkommande
trafik. Hallen bedöms främst komma att användas för träningsverksamhet.
Vid beräkningen av sporthallens trafikalstring har antagits att varje enskilt
träningstillfälle har 20 deltagare, vid matcher kan antalet vara högre. Varje
träning har antagits vara en timme. Vid varje byte mellan träningsaktivitet
befinner sig två träningssällskap i hallen, dvs. ca 40 personer. Detta medför
att parkeringarna och avlämningsplatserna blir dubbelt belastade vid
bytespunkterna.

FÄRDMEDEL
SPORTHALL
Bil, parkerad
40%

Bil, avlämning
20%

Cykel
30%

Gång
10%

Figur 7: Bedömt färdmedelsval för sporthall.
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Av de som deltar i träningsverksamheten bedöms ca 40 % parkera vid
sporthallen, ca 20 % bli avsläppta med bil och ca 40 % komma till fots eller
med cykel.
Sporthallen bedöms enligt ovanstående resonemang och
färdmedelsfördelning alstra 32 fordonsrörelser per bytespunkt, vilket även
motsvarar 32 fordon/timme. Med ett antagande att sporthallen är uthyrd 1722 skulle den därmed alstra ett tillskott om 5*32 = 160 fordon/dygn. Den
tillkommande trafiken kommer främst att belasta kvällar och därmed endast i
begränsad omfattning påverka belastningen i maxtimmen.
Tabell 3: Sammanställning trafikalstring sporthall

Trafikalstring sporthall
Sammanlagt

Ca 160 fordon/dygn

Trafikalstring Kv. Kilen
I framtiden planeras kvarteret Kilen söder om järnvägen att bebyggas med
bostäder och eventuellt kontor. Sammanlagt planeras för uppemot 250
bostäder. Området kommer att anslutas via Fridhemsgatan vilken i sin tur
ansluter till Metallgatan. Den tillkommande trafiken från kvarteret Kilen
kommer därför att belasta Metallgatan och Angelskogsvägen. Enligt
Trafikverkets alstringsverktyg kan 250 lägenheter i aktuellt läge förväntas
generera ca 320 fordonsrörelser. Denna siffra bedöms vara för låg. Varje
lägenhet kan antas genera ca två fordonsrörelser i snitt vilket ger 500
fordonsrörelser/dygn. En trafikalstring på 500 fordonsrörelser har använts vid
dimensionerande beräkningar för 2040. Ca 60 % av trafiken bedöms belasta
Metallgatan och ca 40 % Fridhemsgatan söderut.

Sammanlagd trafikmängd
Sammantaget gör detta att ny trafik kommer tillkomma från ny skola samt
nya bostäder i området. I nedanstående tabell redovisas trafiksiffror för 2017
med utbyggd skola samt för 2040 där även Kv. Kilen är utbyggt samt trafiken
räknats upp med 0,6 % per år i enlighet med Trafikverkets uppräkningstal för
Blekinge.
Tabell 4: Beräknade trafikmängder för 2017 med ny skola och för år 2040

Mätpunkter

Mätår

ÅDT
2017

ÅDT
20402

Skyltad
hastighet

Angelskogsvägen (A)

2017

6 790

8 090

50

Metallgatan (B)

2017

4 460

5 420

50

Folkparksvägen (C)

2016

1 320

1 520

50

Angelskogsvägen1

2017

3 000

3 440

50

1) Bedömd

trafik på Angelskogsvägen direkt söder om korsningen
Angelskogsvägen/Metallgatan. Trafikmätningen som har gjorts i punkten D ligger
söder om flera trafikalstrande verksamheters anslutning till Angelskogsvägen varför
trafiken direkt söder om korsningen Angelskogsvägen/Metallgatan bedöms vara
högre. 2)Trafiken för 2040 har räknats upp med 0,6 % årligen, därtill förväntas
kvarteret Kilen var fullt utbyggt.
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3.1.2

Parkeringsbehov

Biltrafik som alstras kring en skola kan delas upp i två kategorier av bilister
vilka har olika behov av parkering. Personal har behov av att kunna parkera i
anslutning till skolan under hela dagen. Föräldrar har behov av att lämna och
hämta elever i anslutning till skolan. Beräkningarna för skolans
parkeringsbehov har därför delats upp i två delar.
Personalens parkeringsbehov grundar sig på vilken andel som kör bil till
skolan. I beräkningen av skolans trafikalstring bedömdes ca 50 % av
personalen köra bil vilket med en personal på ca 100 personer skulle
innebära ett behov på 50 parkeringsplatser.
Behovet av parkeringsplatser för avlämning och tillfälliga besök på skolan är
betydligt mer svårbedömt. Exempel från andra kommuners parkeringstal för
grundskolor visar på att ett parkeringstal på 0,03-0,05 p-platser/elev
används. Detta ger ett spann på 20-35 p-platser för en grundskola med 700
elever. Utifrån skolans centrala placering med god tillgång kollektivtrafik och
ett utbyggt GC-vägnät bedöms det rimligt att antalet parkeringsplatser bör
vara i den nedre delen av spannet.
Sammanlagt skulle detta innebära att ca 75 parkeringsplatser behövs för att
tillgodose parkeringsbehovet från den nya skolan.
Tabell 5: Sammanställning parkeringsbehov

Parkeringsbehov
Personal

50 parkeringsplatser

Besökare

25 parkeringsplatser

Sammanlagt

75 parkeringsplatser

Utöver en ny skola föreslås Kv. Svarven även inrymma en ny sporthall vilken
kommer att generera tillkommande trafik samt ett parkeringsbehov. Hur stort
parkeringsbehovet blir beror på vilken publikkapacitet sporthallen utformas
för. Utformas den för att huvudsakligen inrymma tränings- och
tävlingsaktiviteter med begränsad publik bedöms de ca 75
parkeringsplatserna i anslutning till skolan vara tillräckliga. Detta eftersom
aktiviteterna som medför ett parkeringsbehov främst bedöms bedrivas
utanför skolans verksamhetstid. Skolan och idrottshallens parkeringsbehov
kan därigenom till stor del nyttja samma parkeringsplatser men vid skilda
tidpunkter. Skulle sporthallen däremot utformas för att även inrymma mer
publikgenererande evenemang kan parkeringsbehovet komma att bli större
beroende på hur stor publikkapacitet sporthallen utformas för. Vid en sådan
utformning bör möjligheterna att nyttja parkeringsplatserna i närliggande
verksamhetsområden studeras.

3.1.3

Kapacitet

Kapacitetsberäkningar har gjorts med beräkningsprogrammet Capcal
4.3.0.2.
Enligt VGU är en belastningsgrad på max 0,6 önskvärd i väjningsreglerad
korsning. Beräkningar har gjorts dels med trafikmängderna för år 2017 inkl.
skola och dels med de beräknade trafikmängderna för år 2040. En
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kapacitetsberäkning har gjorts för korsningen Angelskogsvägen/Metallgatan
samt en för korsningen Angelskogsvägen/Folkparksvägen. Beräkningarna
har gjorts med befintlig korsningsutformning. I båda beräkningarna har
trafiken i maxtimmen bedömts till 12 % av ÅDT baserat på tidigare
trafikmätningar. På förmiddagen bedöms riktningsfördelningen vara
övervägande åt söder och på eftermiddagen övervägande åt norr.
Beräkningarna har gjorts med 70/30 syd respektive 30/70 norr. Andelen tung
trafik har bedömts till 5 %.

Angelskogsvägen/Folkparksvägen
I korsningen Angelskogsvägen/Folkparksvägen är belastningsgraden låg och
understiger med god marginal 0,6 både på för- och eftermiddag med 2017
års trafik inkluderat ny skola.
Tabell 6: Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i
maxtimmarna år 2017 med befintlig utformning. Högsta värdet är rödmarkerat.
Tillfart

Belastningsgrad

Kölängd medel
(antal fordon)

Kölängd
(90-percentil)

Andel som
stannar (%)

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

Angelsko
gsvägen N

0.34

0.16

0.1

0.0

0.1

0.0

2

2

Angelsko
gsvägen S

0.12

0,27

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

Folkparksvägen

0.06

0,17

0.1

0.1

0.1

0.1

15

23

Med 2040 års trafik är belastningsgraden fortsatt relativt låg och understiger
0,6. Köbildningen i korsningspunkten är ringa för samtliga anslutningar. Detta
gör att sannolikheten för köbildning på Angelskogsvägen som påverkar
korsningen med Metallgatan är mycket liten.
Tabell 7: Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i
maxtimmarna år 2040 med befintlig utformning. Högsta värdet är rödmarkerat.
Tillfart

Belastningsgrad

Kölängd medel
(antal fordon)

Kölängd
(90-percentil)

Andel som
stannar (%)

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

Angelsko
gsvägen N

0.42

0.20

0.1

0.0

0.1

0.0

2

3

Angelsko
gsvägen S

0.15

0,32

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

Folkparksvägen

0.08

0,22

0.1

0.2

0.1

0.2

19

31

Genomförda beräkningar av kapaciteten i korsningspunkten visar på att
kapaciteten även med 2040 års trafik är god.
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Angelskogsvägen/Metallgatan
I korsningspunkten Angelskogsvägen/Metallgatan är belastningsgraden
relativt låg och understiger 0,6 både på för- och eftermiddag med befintlig
trafik inklusive trafiken från ny skola. Den högsta belastningen uppstår på
Metallgatan under eftermiddagen. I samband med detta uppstår viss
köbildning.
Tabell 8: Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i
maxtimmarna år 2017 med befintlig utformning. Högsta värdet är rödmarkerat.
Tillfart

Belastningsgrad

Kölängd medel
(antal fordon)

Kölängd
(90-percentil)

Andel som
stannar (%)

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

Angelsko
gsvägen N

0.27

0.11

0.0

0.0

0.0

0.0

0

2

Angelsko
gsvägen S

0.12

0,12

0.1

0.0

0.1

0.0

7

0

Metallgatan

0.20

0,43

0.2

0.6

0.2

1.3

20

31

Med 2040 års trafik är belastningsgraden högre. För Metallgatan uppgår
belastningen i eftermiddagens maxtimme till 0,56 vilket är strax under VGU:s
rekommendation på 0,6. I samband med detta uppstår viss köbildning.
Övriga anslutningar understiger med marginal 0,6.
Tabell 9: Kapacitet, kölängder och andel som behöver stanna per tillfart i
maxtimmarna år 2040 med befintlig utformning. Högsta värdet är rödmarkerat.
Tillfart

Belastningsgrad

Kölängd medel
(antal fordon)

Kölängd
(90-percentil)

Andel som
stannar (%)

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

f.m.

e.m.

Angelsko
gsvägen N

0.32

0.14

0.0

0.0

0.0

0.0

0

0

Angelsko
gsvägen S

0.15

0,15

0.1

0.0

0.1

0.0

8

1

Metallgatan

0.27

0,56

0.3

0.9

0.5

2.1

26

42

Sammantaget visar beräkningarna att kapaciteten i korsningen är tillräcklig
med 2017 års trafik inkl. skola. Med 2040 års trafik är belastningen betydligt
högre och ligger strax under vad som är önskvärd enligt VGU. Hur trafiken
kommer att utvecklas fram till 2040 är dock svårbedömt. Befintlig
korsningsutformning skulle kunna behållas i utgångsläget för att byggas om
till cirkulationsplats i ett senare skede där trafiken ökat. För att inte försvåra
en framtida utbyggnad är det viktigt att området närmast korsningen inte
bebyggs. Det finns dock fördelar med att redan i nuläget bygga om
korsningen till cirkulationsplats. En utformning med cirkulationsplats skulle
dels ge en ökad framkomlighet för trafiken på Metallgatan men även öka
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trafiksäkerheten för såväl bilister som oskyddade trafikanter i
korsningspunkten.

3.2

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

När en skola byggs i kvarteret Svarven kommer GC-trafiken i området att
öka kraftigt på GC-vägarna i området. För att GC-trafikanterna ska kunna
färdas till skolan på ett tryggt sätt är det viktigt att GC-vägnätet i området
utformas på ett trafiksäkert sätt.

3.2.1

Cykelparkeringsbehov

Det är viktigt att säkerställa att behovet av cykelplatser tillgodoses för att
uppmuntra elever och personal att välja cykeln som färdmedel framför bilen.
För att cykeln ska vara det naturliga färdmedelsvalet är det viktigt att
cykelparkeringsplatserna anordnas så nära skolan som möjligt och längs
färdvägen.
Utifrån Trivectors rapport om resvanorna till skolan cyklar ca 50 % av
högstadieeleverna och ca 35 % av mellanstadieeleverna till skolan.
De 350 mellanstadieeleverna kan utifrån de siffrorna förväntas ha ett behov
av ca 125 cykelparkeringsplatser och de 350 högstadieeleverna av 175
cykelparkeringsplatser. Utöver dessa tillkommer behovet av platser för
skolans personal vilket bedöms till ytterligare ca 50 cykelparkeringsplatser.
Sammantaget ger detta ett behov på ca 350 cykelparkeringsplatser.

3.3

KOLLEKTIVTRAFIK

Kvarteret Svarven har en relativt god kollektivtrafikförsörjning. Närheten till
busshållplatsen längs Karlskronavägen som trafikeras av linje 150 ger goda
kopplingar för boende i riktning mot Karlskrona. Den relativa närheten till
Ronnebys resecentrum ger också god tillgång till ett stort resandeutbud.
Enligt Ronneby kommun kan den nya skolan komma att generera två
skolbussar. För att möjliggöra för dessa att släppa av och plocka upp elever i
anslutning till skolan behöver en av- och påstigningsplats för buss anläggas i
skolans direkta närhet.

3.4

TRAFIKSÄKERHET

Angelskogsvägens norra del har idag en medelhastighet på 55 km/h vilket
överstiger hastighetsbegränsningen. Gatan har norr om korsningen med
Metallgatan en karaktär av genomfartsled utan intilliggande bebyggelse vilket
lockar till höga hastigheter. När en skola byggs i Kv. Svarven kommer
andelen GC-trafik i området att öka och en ny målpunkt för denna skapas,
vilket gör att GC-passagerna över Angelskogsvägen behöver förbättras. En
skola innebär även att barn och ungdomar kommer att röra sig i området
vilket i kombination med den höga hastigheten på Angelskogsvägen utgör en
trafiksäkerhetsrisk. För att minimera denna bör hastighetsdämpande
åtgärder vidtas.
Trafiken på Metallgatan förväntas öka i framtiden samtidigt som GC-vägen
längs denna kommer att användas av oskyddade trafikanter som ska ta sig
till den nya skolan. GC-vägen korsar två parkeringsutfarter från områdena
söder om gatan. För att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna
bör bilisterna på utfarterna göras mer uppmärksamma på GC-vägen,
exempelvis genom bättre målning eller upphöjd GC-väg.
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Folkparksvägen kommer få en ökad trafik när ny skola byggs ut inom Kv.
Svarven. Gatan kommer i hög utsträckning att användas som anslutning till
skolan med en stor andel trafik som har skolan som målpunkt. Därtill ska
gatan korsas och till viss del även nyttjas av GC-trafiken som ska till skolan.
Detta gör att antalet oskyddade trafikanter som rör sig över och i området
kring gatan kommer att bli stort. För att minska trafiksäkerhetsriskerna
behöver gatan utformas så att de oskyddade kan röra sig på ett trafiksäkert
sätt. För att säkerställa detta bör hastigheten på sträckan hållas låg och
säkra passager anordnas.
Kv. Svarven ligger i direkt anslutning till Blekinge kustbana vilken är
lokaliserad mellan Karlskronavägen och Folkparksvägen. Den separerade
GC-vägen längs Karlskronavägen kommer tillsammans med GC-porten
under järnvägen att användas för boende i östra Ronneby som ska ta sig till
den nya skolan. Eftersom GC-porten ligger väster om skolan finns det dock
en risk att personer kommer gena över järnvägen. Spårspring utgör både en
personlig livsfara och medför förseningar för tågtrafiken. För att minimera
risken för spårspring bör åtgärder som stängsling längs järnvägen
genomföras.
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4

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

4.1

BILTRAFIK

4.1.1

Vägnät

Genomförda kapacitetsberäkningar av de både korsningspunkterna på
Angelskogsvägen i anslutning till Kv. Svarven visar på att kapaciteten i dessa
är god i dagsläget även om en skola byggs i området eller området nyttjas
för de andra föreslagna användningarna. Även år 2040 är kapaciteten
fortsatt god i korsningen Angelskogsvägen/Folkparksvägen.
För korsningen Angelskogsvägen/Metallgatan blir belastningen betydligt
högre med 2040 års trafik och ligger strax under vad som är önskvärd enligt
VGU. Hur trafiken kommer att utvecklas fram till 2040 är dock svårbedömt.
Befintlig korsningsutformning skulle kunna behållas i utgångsläget för att
byggas om till cirkulationsplats i ett senare skede där trafiken ökat. För att
inte försvåra en framtida utbyggnad är det särskilt viktigt att området närmast
korsningen inte bebyggs. En cirkulation bör övervägas redan i nuläget även
om inte belastningsgraden i korsningspunkten överstiger VGU:s
rekommendationer i dagsläget. En cirkulationsplats skulle bidra till att
förbättra trafiksäkerheten i korsningspunkten genom att ta bort behovet av
vänstersvängar. Därtill skulle den vara positiv för de oskyddade trafikanterna
genom att möjliggöra för säkrare och tydligare GC-passager. Dessutom
skulle en cirkulation fungera som en hastighetsdämpande åtgärd på
Angelskogsvägen vilket skulle bidrar till att säkerställa lägre hastigheter vid
de intilliggande GC-passagerna. Utöver de trafiksäkerhetshöjande
aspekterna skulle en cirkulation även ge kapacitetsmässigt utrymme för en
framtida trafikökning.
Eftersom att många barn kommer att röra sig i anslutning till den nya skolan
bör en hastighetssänkning till 30 km/h på Angelskogsvägen förbi Kv.
Svarven övervägas. Byggs en cirkulationsplats i korsningen
Angelskogsvägen/Metallgatan fungerar den som en hastighetsdämpande
åtgärd. Denna behöver dock kompletteras med ytterligare fysiska åtgärder
för att en hastighetsgräns på 30 km/h ska respekteras.
Den nya skolan kommer primärt att anslutas från Folkparksvägen. För att
gatan ska bli trygg och säker för de oskyddade trafikanterna är det viktigt att
hastigheten blir låg och att det tydligt framgår hur trafiken ska köra.
Hastigheten på gatan behöver sänkas från 50 km/h till 30 km/h. För att
säkerställa att den faktiska hastigheten blir låg räcker det dock inte med en
lågt skyltad hastighet utan fysiska åtgärder måste också vidtas.
För att minimera risken för spårspring och att människor uppehåller sig på
spåret behöver stängsling ske längs järnvägen.
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Hastighetsdämpande åtgärd
Stängsling
längs järnvägen

Ev. ny cirkulation
Hastighetssänkning till 30 km/h

Hastighetssänkning till 30 km/h

Hastighetsdämpande åtgärd

Figur 8: Föreslagna åtgärder på väg- och järnvägsnätet.

4.1.2

Avlämningsplats

En avlämningsplats behövs dels för skolbuss och dels för lämning och
hämtning med bil. Vid utformningen av avlämningsplatserna är det viktigt att
de blir tydliga och lättförståeliga så att risken för oförutsägbart handlande och
därmed riskerna minimeras. För att trafiksäkerheten ska bli hög för eleverna
som släpps av bör avlämningsplatsen placeras på ett sätt så att eleverna inte
behöver korsa några trafikströmmar eller vistas ute i gatan efter att de blivit
avsläppta. Avlämningsplatsen bör utformas som en separat enkelriktad
vägslinga där möjlighet finns till in- och utfart från båda riktningarna på
Folkparksvägen.
I anslutning till den nya skolan har tre tänkbara platser för att inrymma en
avlämningsplats identifierats vilka framgår av figur 8.
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Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Figur 9: Alternativa avlämningsplatser.

Alternativ 1
Alternativet innebär att avlämningsplatsen inryms i områdets norra del strax
öster om Folkparksvägens anslutning till Angelskogsvägen. Infart till
avlämningsplatsen sker från Folkparksvägen vilken har en relativt begränsad
trafik och föreslås få en låg hastighet. Placeringen långt västerut på
Folkparksvägen gör också att lämnings- och hämtningstrafiken får en kort
körsträcka i området och risken för lämning och hämtning på andra platser
minimeras. Platsen ligger även i anslutning till den planerade sporthallen.
Detta gör att den även blir naturlig att använda för lämning och hämtning vid
aktiviteter i sporthallen.
Om skolbussarna ska använda samma avlämningsplats måste även dessa
svänga in på Folkparksvägen och vändslingan utformas så att även bussar
har möjlighet att vända. Ett alternativ till detta är att anlägga en separat
busshållplatsficka längs Folkparksvägen direkt efter avlämningsplatsen och
låta bussarna vända vid befintlig vändslinga vid förskolan längre österut. En
separat busshållplatsficka ger även en tydligare lösning. Om den anläggs
längre österut än avlämningsplatsen minimeras även risken att den används
av avsläppande bilister.
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Alternativ 2
Alternativet innebär att avlämningsplatsen inryms i områdets östra del i
anslutning till parkeringsplatsen som finns vid den befintliga förskolan. För att
detta ska vara möjligt behöver hela eller delar av den befintliga
parkeringsplatsen flyttas till en ny lokalisering. Alternativet innebär att den
dominerande andelen av lämnings- och hämtningstrafiken, vilken kommer
från Angelskogsvägen, behöver köra relativt långt på Folkparksvägen samt
köra förbi skolområdet. Detta gör att det finns risk för att lämning och
hämtning även kommer ske längre västerut längs Folkparksvägen på platser
som inte är avsedda för ändamålet, vilket riskerar att leda till en rörigare
trafiksituation i området. Placeringen gör även att avlämningsplatsen ligger
långt från den planerade sporthallen.

Alternativ 3
Alternativet innebär att avlämningsplatsen inryms i områdets södra del längs
med Angelskogsvägen. Infart till avlämningsplatsen sker från
Angelskogsvägen vilken har betydligt mer trafik än Folkparksvägen. Antalet
utfarter längs Angelskogsvägen är även relativt stort vilket gör att ytterligare
in- och utfarter är negativt för tydligheten och trafiksäkerheten längs
sträckan. Placeringen på den östra sidan av Angelskogsvägen innebär även
att lämnings- och hämtningstrafiken måste korsa GC-vägen längs denna vid
in- och utfart till vändslingan. Detta är negativt för trafiksäkerheten och
försämrar tydligheten kring avlämningsplatsen.
Placeringen långt söderut gör även att lämnings- och hämtningstrafiken som
kommer norr- och österifrån får en något längre körväg jämfört med
alternativ 1. Placeringen gör även att avlämningsplatsen ligger långt från den
planerade sporthallen.

Rekommendation
För att skapa en så tydlig och trafiksäker lösning som möjligt föreslås en
avlämningsplats lokaliseras i områdets nordvästra del i enlighet med
alternativ 1. Avlämningsplatsen kompletteras med separat busshållplatsficka
strax öster om avlämningsplats längs med Folkparksvägen.

4.1.3

Parkering

Utifrån beräkningen av hur många parkeringsplatser som behövs till skolan
behöver ca 75 p-platser skapas i anslutning till Kv. Svarven. De samlade
ytorna i området är begränsade varav det inte är möjligt att inrymma en
tillräckligt stor parkeringsyta på en plats. Det är även önskvärt att begränsa
parkeringsytorna i direkt anslutning till skolan eftersom de tillgängliga ytorna
till stor del behöver användas för skolgård.
För att inrymma 75 p-platser föreslås tre parkeringsytor i enlighet med figur
9. Ytterligare två alternativ har studerat men avfärdats.
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A) Ca 40 p-platser

Avlämningsplats
bil + buss

B) Ca 20 p-platser
E)

C) Ca 25 p-platser

D)

Figur 10: Studerade platser för parkering. Föreslagna alternativ redovisat i
rött och avfärdade alternativ i blått.

Föreslagna alternativ
A) Ytan i norr mellan Folkparksvägen och järnvägen bedöms kunna
inrymma ca 40 parkeringsplatser. Parkeringen ansluts från
Folkparksvägen. Anslutningen kan med fördel lokaliseras så att den
bildar en fyrvägskorsning med utfarten från avlämningsslingan.
Eftersom parkeringsytan ligger norr om Folkparksvägen behöver
denna korsas på vägen mellan bilen och skolan. För att detta ska
kunna ske på ett trafiksäkert sätt behöver en gångpassage
anläggas. Parkeringsytan bör främst användas som
personalparkering. Parkeringen lämpar sig även som huvudsaklig
parkering till den planerade sporthallen.
B) Ytan i öst mellan Folkparksvägen och järnvägen bedöms kunna
inrymma ca 20 parkeringsplatser. Parkeringen ansluts från
Folkparksvägen. Anslutningen kan med fördel lokaliseras så att den
bildar en fyrvägskorsning med anslutningen till den planerade
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parkeringsytan (C) söder om gatan. Eftersom parkeringsytan ligger
norr om Folkparksvägen behöver denna korsas på vägen mellan
bilen och skolan. För att detta ska kunna ske på ett trafiksäkert sätt
behöver en gångpassage anläggas. Parkeringsytan bör främst
användas som personalparkering.
C) Ytan direkt väster om befintlig vändslinga vid förskolan i öster
bedöms kunna inrymma ca 25 parkeringsplatser. Ytan genomkorsas
idag av en GC-väg mellan Angelskogsvägen och Folkparksvägen.
GC-vägen delar strax söder om den föreslagna ytan upp sig i en
nordlig och en östlig del. Den nordliga delen vilken föreslås tas i
anspråk för parkering bedöms sakna målpunkter, varav den östra
bedöms vara tillräcklig. Parkeringsytan inryms i anslutning till
skolgården vilket gör att inga gator behöver korsas på väg till skolan.
Därför lämpar sig parkeringsytan väl som besöksparkering, då
besökarna många gånger kan antas komma i sällskap med barn.
Parkeringen bedöms även kunna ersätta de platser som föreslås
ianspråktas för att inrymma en bussvändslinga i anslutning till
befintlig förskola. Parkeringsytan bör därför samnyttjas av den nya
skolan och den befintliga förskolan.

Avfärdade alternativ
D) Ytan används som parkering till befintlig verksamhet. Området
bedöms behöva användas som skolgård. Det är samtidigt önskvärt
om befintlig utfart till Angelskogsvägen kan stängas.
E) Ytan används som parkering och lastningsplats till befintlig
verksamhet. Ytan planeras i framtiden att inrymma en sporthall samt
skolgård varför det inte bedöms vara möjligt att anlägga en parkering
i området. Eventuellt skulle ett antal handikapparkeringar kunna
inrymmas i anslutning till den nya sporthallen. Området kan även
komma att behöva användas för varuleveranser till skolan.

4.2

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

4.2.1

Gång- och cykelvägnät

När en skola byggs i kvarteret Svarven kommer gång- och cykeltrafiken i
området öka kraftigt. För att de oskyddade trafikanterna ska känna sig trygga
och kunna färdas på ett trafiksäkert sätt föreslås ett antal
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. De åtgärder som föreslås skulle även ha en
positiv effekt på trafiksäkerheten om området i framtiden skulle nyttjas för
andra ändamål.
A) På Folkparksvägen föreslås hastigheten sänkas till 30 km/h. Antalet
oskyddade trafikanter som rör sig i anslutning till gatan kommer att
bli stort varför det är önskvärt med en låg hastighet. Den lågt
skyltade hastigheten behöver kompletteras med fysiska åtgärder
som tvingar bilisterna att dämpa hastigheten. Dessa kan med fördel
kombineras med de passager som föreslås anläggas över gatan i
anslutning till parkeringsytorna A och B samt med den befintliga GCöverfarten öster om korsningen Angelskogsvägen/Folkparksvägen.
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B) Direkt norr om korsningen Angelskogsvägen/Metallgatan föreslås en
ny GC-överfart över Angelskogsvägen, för att GC-trafikanter som
kommer norrifrån längs Angelskogsvägen ska kunna ta sig till skolan
utan att först behöva korsa Metallgatan. GC-överfarten kompletteras
med en hastighetsdämpande åtgärd för att reducera den höga
hastigheten på Angelskogsvägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt skulle
det vara positivt om en cirkulationsplats byggs i korsningspunkten,
vilken skulle bidra till att dämpa hastigheten.
C) På den södra sidan av Metallgatan finns en befintlig GC-väg vilken
korsas av ett par parkeringsutfarter. Utfarterna är relativt breda och
det saknas målning som visar att en GC-väg korsars. För att göra
utformningen tydligare och bilisterna mer uppmärksamma på att de
korsar en GC-väg föreslås GC-överfarter målas. Överfarterna skulle
även kunna utformas förhöjda för att ytterligare öka tydligheten. De
förtydligade GC-överfarterna kompletteras med en tydligare skyltning
av väjningsplikten ut mot Metallgatan vilken med fördel bör ske innan
GC-vägen korsas.
D) I anslutning till korsningen Fridhemsvägen/Metallgatan finns en
befintlig GC-överfart. När en ny skola byggs och GC-trafiken i
området förväntas öka föreslås denna kompletteras med en
hastighetsdämpande åtgärd.

A)

A)

B)
A)

D)

C)

C
)

Figur 11: Föreslagna åtgärder på gång- och cykelvägnätet
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4.2.2

Cykelparkering

Det är viktigt att säkerställa att behovet av cykelplatser tillgodoses för att
uppmuntra elever och personal att välja cykeln som färdmedel framför bilen.
För att cykeln ska vara det naturliga färdmedelsvalet är det viktigt att
cykelparkeringsplatserna anordnas så nära skolan som möjligt och längs
färdvägen. Beräkningarna visar att det i anslutning till den nya skolan finns
ett behov på ca 350 cykelparkeringsplatser. För att tillgodose detta behov
föreslås cykelparkeringsplatser både norr och söder om skolan inom
skolgården. Genom att anlägga cykelparkeringsplatser på flera ställen får
dessa en naturlig placering för GC-trafikanter från flera riktningar vilket är
viktigt för att cykeln ska upplevas som ett attraktivt färdmedelsval. Den
exakta placeringen behöver studeras i samband med
skolgårdsutformningen.
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