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Trafikutredning för detaljplan Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1

Sammanfattning
Falkenberg kommun arbetar med två detaljplaner i Glommen, cirka 10 kilometer norr
om Falkenberg centralort. Långaveka 3:21 omfattar en exploatering av cirka 80-90
nya bostäder. Långaveka 4:1 syftar till att bygga cirka 30 nya bostäder samt bygga ut
Långavekaskolan med plats för cirka 540 elever och en ny idrottshall. För att analysera
konsekvenserna av den nya exploateringen behöver en trafikutredningen genomföras.
Trafikutredningen består av en övergripande trafikutredning, en trafikutformning för
skolområdet samt en bullerutredning. Detta PM behandlar den övergripande
trafikutredningen samt trafikutformning för skolområdet.
Syftet med den övergripande trafikutredningen är att ta fram alternativ för
kopplingarna mellan befintlig bebyggelse och de nya planerna. Barnens tillgänglighet
och säkerhet på vägen till och från skola och idrottsplats är i fokus. Trafikutformningen
av skolområdet ämnar samordna de många funktioner som ska samverka inom
skolområdet, samtidigt som elever, personal och besökare tryggt och säkert ska kunna
ta sig även sista biten till skolan.
Enligt riktvärden för belastningsgrad bedöms befintlig cirkulationsplats vid väg
735/Glumstensvägen ha önskvärd servicenivå för såväl nuläge 2017 som prognosår
2040. Trafikalstringen från detaljplanerna har liten påverkan på belastningen i denna
cirkulationsplats.
Baserat på trafikalstringen för de nya planområdena bedöms att endast en anslutning
till väg 735 från de båda detaljplanerna är nödvändig. Analysen visar att såväl en
cirkulationsplats som en fyrvägskorsning ger god kapacitet och låg belastningsgrad för
en korsningspunkt som ansluter till Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1. Ur
trafiksäkerhetssynpunkt rekommenderas en cirkulationsplats. Cirkulationsplatsen
placeras lämpligen längs väg 735, så att anslutningen mot Långaveka 4:1 hamnar norr
om den planerade idrottsanläggningen och förskolan. Denna placering gör även att
cirkulationsplatsen hamnar i mitten av den planerade utbyggnaden av Långaveka 3:21
vilket skapar en jämn fördelning av fordon inom området.
Planförslaget som redovisas medför förändringar kring väg 735. För biltrafik försvinner
angöringarna till fastigheterna norr om planområde 3:21, till återvinningsstationen
samt till skolans nuvarande parkering. Tillkommande anslutningar längs väg 735 är
angöringar för den nya cirkulationsplatsen in till Långaveka 3:21 och 4:1 samt en ny
infart för skolans parkering. Enligt rekommenderat förslag kvarstår även angöringen
till Sammels väg, men med ny utformning
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1

Inledning

Falkenberg kommun arbetar med två detaljplaner i Glommen, cirka 10 kilometer norr
om Falkenberg centralort. Långaveka 3:21 omfattar en exploatering av cirka 80-90
nya bostäder i blandad utformning. Långaveka 4:1 syftar till att bygga ut
Långavekaskolan med plats för cirka 540 elever samt en ny idrottshall. I detaljplanen
för Långaveka 4:1 ingår även byggnation av omkring 30 nya bostäder. Detaljplanerna
ligger på var sin sida om väg 735 (se Figur 1).

Figur 1 Översiktsbild av området för detaljplan Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1.

För att analysera konsekvenserna av den nya exploateringen behöver en
trafikutredning genomföras. Utredningen består av tre delar; en övergripande
trafikutredning, en detaljerad trafikutformning för skolområdet samt en
bullerutredning. Detta PM behandlar den övergripande trafikutredningen samt
trafikutformning för skolområdet. Bullerutredningen presenteras i ett separat PM.

1.1

Syfte

Det övergripande syftet med trafikutredningen är att ta fram alternativ för
kopplingarna mellan befintlig bebyggelse och de nya planerna. Barnens tillgänglighet
och säkerhet på vägen till och från skola och idrottsplats är i fokus.
Den övergripande trafikutredningen har även följande delsyften:


Klarlägga planernas påverkan på det befintliga vägnätet genom en
kapacitetsanalys samt ge förslag på typutformning och placering av
anslutningar till de båda planområdena.



Kartlägga befintliga gång- och cykelstråk i anslutning till planområdena samt
utreda placering av kopplingar för oskyddade trafikanter mellan befintlig
bebyggelse och de nya planerna.
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Finna en ny lokalisering för den befintliga återvinningsstationen som i
dagsläget är placerad inom det utbyggda skolområdet. Framtida lokalisering är
tilltänkt inom planområdet för Långaveka 4:1.

Den detaljerade trafikutformningen av skolområdet ämnar samordna de många
funktioner som ska samverka på en begränsad yta framför skolan samtidigt som
barnen tryggt och säkert ska kunna ta sig även sista biten till skolan. I samband med
utformningen av skolgården studeras även utformningen av korsningen Sammels
väg/väg 735. I syfte att minska antalet korsningspunkter längs väg 735 utreds
möjligheten att stänga kopplingen mellan Sammels väg och väg 735.

1.2

Metod

I kapacitetsanalysen har beräkning av belastning i cirkulationsplatsen vid väg
735/Glumstensvägen samt ny föreslagen korsningspunkt som ansluter till
detaljplanerna gjorts med hjälp av Capcal, som är ett kapacitetsberäkningsprogram.
Programmet beräknar belastning och framkomlighet efter korsningsutformning,
trafikmängd och svängandelar. Resultatet presenteras för varje körfält i form av en
belastningsgrad.
Belastningsgraden som genereras i Capcal är kvoten mellan trafikflödet som vill
passera en punkt och det trafikflöde som enligt Capcal har möjlighet att passera
punkten. Om kvoten är mindre än 1 finns kapacitet för all trafik som vill passera. Är
kvoten större än 1 är kapaciteten otillräcklig, med ständigt växande köer som
konsekvens. Trafikverket och Sveriges kommuner genom SKL har tagit fram
riktvärden för att kunna förhålla sig till den belastningsgrad (b) som erhålls från
Capcal (se Tabell 1).
Tabell 1 Riktvärden för belastningsgrad (b) i Capcal.

Korsningstyp

Önskvärd servicenivå

Godtagbar servicenivå

Korsning med väjningsplikt

b ≤ 0,6

b < 1,0

Cirkulationsplats

b ≤ 0,8

b < 1,0

För att uppskatta aktuella trafikflöden i den berörda korsningen har trafikräkning
genomförts vid ett tillfälle, där trafikmängder samt svängfördelningar under
eftermiddagens maxtimme noterades. Trafikräkningen genomfördes 2017-11-14
mellan klockan 16.00 och 17.00.
Trafikalstring från den nya exploateringen av bostäder och verksamheter har baserats
på Trafikverkets trafikalstringsverktyg.
En trafikprognos har gjorts för prognosåret 2040 för att föra ett resonemang kring
framtida belastning i korsningspunkterna. För beräkning av generell trafiktillväxt i
området har Trafikverkets uppräkningstal använts.
En uppskattning av antalet parkeringsplatser vid skolan har genomförts.
Uppskattningen har baserats på parkeringstal från dokumentet Parkeringsnormer för
Falkenbergs kommun (antagna 2011-03-29).
För utredningen av gång- och cykelstråk har ArcGIS använts som verktyg för att
analysera var nya kopplingar och stråk bör placeras. När stråken visas i en karta ger
det en övergripande bild av hur redan befintliga områden, de nya planområdena och
skolan ligger i förhållande till varandra och var kopplingar dem emellan är möjliga.
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Platsbesök har även gjorts för att få en uppfattning om de befintliga gång- och
cykelstråken, främst till skolan, samt storleken på området.
Arbetet med att lokalisera hur gång- och cykelnätet kan byggas ut har skett i samtakt
med hur utformningen för skolområdet har växt fram. Detta för att veta var den
primära kopplingen till skolan ska placeras för att öka trafiksäkerheten för skolbarnen
både inom och utanför skolområdet. Det primära stråket till skolan får stor inverkan
för hur kopplingarna till det övriga gång- och cykelnätet ska utformas.

1.3

Förutsättningar

För att bedöma om berörda korsningar i området klarar de trafikökningar som
förväntas efter exploateringen av Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1 behöver
svängandelarna i respektive korsning uppskattas. Observationer av svängandelar i
cirkulationsplatsen vid väg 735/Glumstensvägen utfördes under eftermiddagens
maxtimme, mellan klockan 16.00 och 17.00. Denna observation används som indata
för svängandelar i korsningspunkten (se Figur 2).

Figur 2 Svängandelar i cirkulationen vid väg 735/Glumstensvägen i anslutning till den planerade
exploateringen.

I cirkulationen svänger en övervägande majoritet av fordonen på Glumstensvägen mot
väg 735 S och vice versa. Från väg 737 passerar majoriteten av fordonen rak genom
cirkulationen mot Glumstensvägen. Detsamma gäller fordon från väg 735 N som
passerar rak igenom mot väg 735 S. För att validera att de observerade flödena
motsvarar de verkliga flöden beräknades GEH-värden, vilket är ett mått som jämför
korrelationen mellan två trafikmängder, ett påstått och ett verkligt. Samtliga GEHvärden understeg 5,0, vilket tyder på god korrelation.
Följande inkommande trafikflöden från varje tillfart i cirkulationsplatsen under
eftermiddagens maxtimme ligger till grund för kapacitetsanalysen (se Tabell 2).
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Tabell 2 Inkommande trafikflöden från varje tillfart under eftermiddagens maxtimme.

Nuläge

Efter byggnation

År 2040

Glumstensvägen

55

60

80

Väg 735 S

150

190

240

Väg 737

30

40

50

Väg 735 N

40

70

90

Geometrin i korsningen utgör även förutsättningar för analysen i Capcal. Samtliga
vägar in i och ut ur korsningen har ett gemensamt körfält för alla svängrörelser.
Uppgifter från Falkenbergs kommun om planerad bebyggelse för förtätningen vid
Långaveka 3:21 (daterad 2017-11-30) och Långaveka 4:1 (daterad 2017-11-09) utgör
underlag till att bedöma om befintlig cirkulationsplats klarar av de trafikökningar som
förväntas efter byggnation av detaljplanerna. I Trafikverkets trafikalstringsverktyg har
antalet bostäder samt yta (BTA) för verksamheter använts för att beräkna
trafikalstringen till och från området. Detaljplanen för Långaveka 3:21 omfattar 16
stycken villatomter, 20 stycken parhus samt 56 stycken lägenheter i olika storlek (se
Figur 3). För Långaveka 4:1 anges ej vilken typ av bostäder som planeras då arbetet
inte är lika långt framskridet.

Figur 3 Planskiss för Långaveka 3:21 (daterad 2017-11-30).

Utredningen baseras på att 60 förskoleelever samt 80-90 skolelever går på
Lågavekaskolan i dagsläget. Efter utbyggnaden förväntas förskolan ha plats för 120
förskoleelever samt skolan ca 300-400 elever enligt uppgift från Falkenbergs kommun.
En förutsättning för utredningen av gång- och cykelstråk är att flera av de befintliga
gång- och cykelstråken tillvaratas och att delar av lokalgatorna nyttjas för att länka
samman gång- och cykelstråken. Tillsammans med de nya stråken ska de utgöra ett
integrerat gång- och cykelnät.
4 (20)

Planskissen för Långaveka 3:21 ligger till grund för hur det nya gång- och cykelnätet
kan anknyta till redan befintlig struktur. Anslutningar mellan Långaveka 3:21 och 4:1
har främst koncentrerats till området vid skolan.
För trafikförslaget gäller att befintlig nätstation på parkeringen, inklusive byggnaden i
söder, måste vara kvar på samma plats samt att det max får vara 25 meter mellan
handikapparkering (PRH= parkeringstillstånd för rörelsehindrade) och huvudentré.
Trafikförslaget är baserat på att hela den planerade utbyggnaden kommer att
genomföras.

1.4

Antaganden

För att genomföra trafikutredningen har följande antaganden gjorts:


Vid trafikräkning observerades varje tillfart i cirkulationsplatsen vid väg
735/Glumstensvägen under 30 minuter. Dessa 30 minuter antas utgöra 50 %
av timflödet under maxtimmen.



Riktningsfördelning under eftermiddagens maxtimme för den trafik som
genereras på grund av byggnation av bostäder antas vara att 70 % av den
alstrade trafiken är på väg in i området och 30 % är på väg ut.
Riktningsfördelningen under eftermiddagens maxtimme för trafik som
genereras på grund av utbyggnad av befintlig skola samt idrottsanläggning
antas vara att 50 % är på väg till skolan/idrottsanläggningen och 50 % är på
väg från skolan/idrottsanläggningen.



För Långaveka 4:1 antas att de cirka 30 planerade bostäderna utgörs av villor.



Samtliga fordon som under eftermiddagens maxtimme är på väg ut från de
nya bostadsområdena antas ha målpunkt söderut mot Glommen och
Falkenberg. I övrigt antas den genererade trafiken från de nya detaljplanerna
ha samma start- och målpunkter som dagens trafik.



Trafikalstring till och från idrottsanläggningen under eftermiddagens
maxtimme har antagits vara 25 stycken bilar.



Maxtimmen antas vara 10 % utav ÅMVD (årsmedelsvardagsdygnstrafik). ÅDT
(årsdygnstrafik) antas vara 90 % av ÅMVD.



Behovet av parkering till skolan har baserats på parkeringstal från Falkenbergs
kommun angivet i antal platser/1000 kvm. För förskolan har antagits att
behovet av parkeringsplatser är det dubbla per 1000 kvm jämfört med skolan.
Parkeringsplatser till skolan antas kunna samnyttjas med idrottsanläggningen
då beläggningstoppar för dessa verksamheter inte antas sammanfalla.



Bredden på de planerade gång- och cykelstråken är satt till ett standardmått
på 3 meter. Detta grundar sig på att befintliga gång- och cykelstråk är
kombinerade gång- och cykelvägar med dubbelriktad trafik. Vid den nya
avslutningen norr om skolområdet kan en separerat gång-och cykelbana
planeras, med en bredd på 5 meter.
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2

Övergripande trafikutredning

Den övergripande trafikutredningen omfattar en kapacitetsanlys som klarlägger
planernas påverkan på det befintliga vägnätet. Kapacitetsanalysen ska visa på antalet
anslutningar med bil som behövs till planområdena och utifrån det ge förslag på
typutformning och placering av anslutningarna. I den övergripande trafikutredningen
kartläggs även befintliga gång- och cykelstråk i anslutning till planområdena och
förslag på placering av kopplingar för oskyddade trafikanter mellan befintlig
bebyggelse och de nya planerna ges.
Den övergripande trafikutredningen ger även förslag på ett nytt läge för befintlig
återvinningstation strax norr som Långavekaskolan samt utreder åtgärder i korsningen
Sammels väg/väg 735 (se Figur 4).

Långaveka 4:1

Långaveka 3:21

ÅV-station

Figur 4 Översiktskarta.

2.1

Kapacitetsanalys

En modell av cirkulationsplatsen vid väg 735/Glumstensvägen samt två alternativ på
typutformning på anslutning som anknyter till de båda detaljplanerna Långaveka 3:21
och 4:1har skapats i Capcal. Resultatet redovisas i from av belastningsgrad för de
olika tillfarterna i den analyserade korsningen. Belastningsgraden redovisas för nuläge
2017 samt för prognosår 2040 då Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1 bebyggts.

2.1.1

Nuläge 2017

Enligt riktvärden för belastningsgrad bedöms befintlig cirkulationsplats ha önskvärd
servicenivå med en belastningsgrad under 0,8 i samtliga tillfarter för nuläge 2017. I
Tabell 3 redovisas det fullständiga resultatet för nuläget med trafikflöden och
belastningsgrad.
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Tabell 3 Belastingsgrad för befintlig cirkulationsplats - nuläge 2017.
0,03

Nuläge – befintlig cirkulationsplats
Tillfart

Belastingsgrad

Väg 735 S

0,10

Glumstensvägen

0,04

Väg 735 N

0,03

Väg 737

0,02

2.1.2

10

22

4
4

6
0,04

22

12

0,02

6

38
96

6

46

Prognosår 2040

0,10

Enligt riktvärden för belastningsgrad bedöms befintlig cirkulationsplats vid väg
735/Glumstensvägen ha önskvärd servicenivå med en belastningsgrad under 0,8 i
samtliga tillfarter vid prognosår 2040. I Tabell 4 redovisas det fullständiga resultatet
för nuläget med trafikflöden och belastningsgrad.
Tabell 4 Belastingsgrad för befintlig cirkulationsplats – prognosår 2040.
0,07

Prognosår 2040 – befintlig cirkulationsplats
Tillfart

Belastingsgrad

Väg 735 S

0,17

Glumstensvägen

0,06

Väg 735 N

0,07

Väg 737

0,04

24

52

9
9

14
0,06

29

16

0,04

8

50
127

8

106

0,17

För prognosår 2040 har även en kapacitetsanalys för en ny korsningspunkt som
ansluter till de båda detaljplanerna Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1 utförts.
Analysen baseras på den nya korsningspunkten är den enda anslutningen till de båda
detaljplanerna. Kapacitetsanalysen är utförd för en cirkulationsplats samt en
fyrvägskorsning längs väg 735, norr om befintlig cirkulationsplats vid väg
735/Glumstensvägen.
En cirkulationsplats som ansluter till de båda detaljplanerna längs väg 735 bedöms ha
önskvärd servicenivå med en belastningsgrad under 0,8 i samtliga tillfarter vid
prognosår 2040. I Tabell 5 redovisas det fullständiga resultatet för nuläget med
trafikflöden och belastningsgrad.
Tabell 5 Belastingsgrad för ny cirkulationsplats längs väg 735 – prognosår 2040.
0,06

Prognosår 2040 – ny cirkulationsplats
Tillfart

Belastingsgrad

Väg 735 S

0,09

Långaveka 3:21

0,01

Väg 735 N

0,06

Långaveka 4:1

0,00

9

71

4
0

0
0,01

0

0

0,00

4

10
14

109

0,09
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En fyrvägskorsning, med företräde för fordon längs väg 735, som ansluter till de båda
detaljplanerna bedöms ha önskvärd servicenivå med en belastningsgrad under 0,6 i
samtliga tillfarter vid prognosår 2040. I Tabell 5 redovisas det fullständiga resultatet
för nuläget med trafikflöden och belastningsgrad.
Tabell 6 Belastingsgrad för ny fyrvägskorsning längs väg 735 – prognosår 2040.
0,05

Prognosår 2040 – ny fyrvägskorsning
Tillfart

Belastingsgrad

Väg 735 S

9

0,08

Långaveka 3:21

0,01

Väg 735 N

0,05

Långaveka 4:1

0,00

71

4
0

0
0,01

0

0

0,00

4

10
14

109

6

0,08

2.1.3

Utformningsförslag

Enligt genomförd kapacitetsanalys ger såväl en cirkulationsplats som en
fyrvägskorsning god kapacitet och låg belastningsgrad för en korsningspunkt som
ansluter till Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1.
Baserat på den låga belastningen bedöms att endast en anslutning till väg 735 från de
båda detaljplanerna är nödvändig. I den tidigare planskissen för Långaveka 3:21
(daterad 2017-10-26) anslöts området även söderut till Sammels väg och
Glumstensvägen. Denna koppling är inte nödvändig ur kapacitetssynpunkt och har
tagits bort i det senare planförslaget (daterad 2017-11-30) (se Figur 3).
Enbart baserat på resultatet utifrån kapacitetsanalysen kan inga rekommendationer
kring utformning ges. Ur trafiksäkerhetssynpunkt är däremot en cirkulationsplats att
föredra då hastigheten sänks samt att korsningsvinkeln mellan cirkulerande och
inkommande fordon är låg. En lägre hastighet skapar bättre förutsättningar för en
gång- och cykelpassage i anslutning till korsningspunkten. Med en cirkulationsplats
undviks även stillastående fordon i vägbanan som ska utföra vänstersväng. Därav
förespråkas en typutformning för anslutningen till Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1 i
form av en cirkulationsplats.
Cirkulationsplatsen placeras lämpligen längs väg 735, så att anslutningen mot
Långaveka 4:1 hamnar norr om den planerade idrottsanläggningen och förskolan vid
utbyggnationen av Långavekaskolan (se Figur 5). På så sätt kan anslutningsvägen till
bostäder inom Långaveka 4:1 även användas till att angöra skolan samt förskolan.
Denna placering längs väg 735 gör även att cirkulationsplatsen hamnar i princip i
mitten av den planerade utbyggnaden av Långaveka 3:21. Detta är fördelaktigt
eftersom enbart en angöringsväg till Långaveka 3:21 förespråkas. Genom att placera
cirkulationsplatsen i mitten av området skapas en jämn fördelning av fordon inom
området. Cirkulationsplatsen föreslås även leda biltrafik som ska till fastigheterna
strax norr om Långaveka 3:21 genom det nya planområdet. Genom att leda om
trafiken till dessa fastigheter kan den befintliga angöringen till väg 735 stängas för
biltrafik.
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Långaveka 4:1

Långaveka 3:21

Nya in/utfarter för biltrafik
Stängda in/utfarter för biltrafik

Figur 5 Förslag på placering anslutning till Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1 längs väg 735.

2.2

Utredning av gång- och cykelstråk

Till följd av exploatering inom planområdena Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1
behöver gång- och cykelnätet utökas för att koppla samman de nya områdena med
befintlig struktur. Samtidigt sker en utbyggnad av området för Långavekaskolan vilket
gör att angöringen för gång- och cykel till skolan behöver utredas.

2.2.1

Utbyggnadsförslag

Utbyggnadsförslaget för det nya gång- och cykelnätet är främst utformat så att barn
på ett säkert sätt kan ta sig till och från Långavekaskolan, då den utgör en viktigt
målpunkt i området. En förutsättning för detta är att leda gång- och cykelflöden till
separata stråk så att oskyddade trafikanter inte behöver röra sig längre sträckor
längsmed lokalgator. Nya anslutningar har gjorts mellan befintliga områden och
Långaveka 3:21 (se Figur 6).
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Figur 6 Förslag på utbyggnad av gång- och cykelstråk, se förklaringar kopplade till siffrorna nedan
i texten.

Gång- och cykeltrafikanter som rör sig till Långavekaskolan använder i dagsläget
Sammels väg, då den leder till ett övergångsställe över väg 735 till skolan. I och med
de nya planerna för Långavekaskolan och för Långaveka 3:21 finns möjlighet att leda
om gång- och cykeltrafik till en separat gång- och cykelkoppling strax norr om
Sammels väg, här kallat det primära gång- och cykelstråket. Detta stråk förespråkas
eftersom det ger en gen anslutning för gång- och cykeltrafik till skolområdet och
skolans huvudentré. Möjlighet finns för att skapa naturliga flöden i gång- och
cykelnätet i både nordsydlig- och östvästlig riktning samt att separera oskyddade
trafikanter från övrig trafik längs det primära stråket.
Det är viktigt att skapa tydliga anslutningar till det primära gång- och cykelstråket för
att på ett naturligt sätt leda gång- och cykeltrafikanter mot detta stråk istället för mot
det tidigare huvudstråket längs Sammels väg.
I öster (1) föreslås att det primära stråket kopplas samman i sydlig riktning med det
befintliga gång- och cykelstråket som leder ner till cirkulationsplatsen. Detta stråk kan
även förlängas ytterligare norrut, längs Långaveka 3:21. Sträckan längs väg 735
föreslås i den nya planen utgöra den nya sträckningen för Kattegattsleden.
I nordsydlig riktning föreslås även kopplingar som knyter an till den västra delen av
det primära stråket (2). Anslutningar både från Sammels väg och från det nya
bostadsområdet i Långaveka 3:21 rekommenderas. Dessa kopplingar har stor
betydelse för att koppla samman det nya planområdet med befintliga stråk.
I västlig riktning finns det möjlighet att öppna upp anslutningar till de befintliga
bostadsområdena väster om planområdet från Långaveka 3:21. Det primära gång- och
cykelstråket föreslås sträcka sig vidare i denna riktning (3) och ansluta till befintliga
kopplingar som sträcker sig söder ut mot Glumstensvägen samt in på en lokalgata.
Ytterligare en angöring knyter an till det primära gång- och cykelstråket (4). Den utgör
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en viktig koppling för det nya planområdet och bidrar till att gång- och cykeltrafikanter
som kommer från bostadsområden mer västerifrån naturligt kan ansluta sig till det
primära stråket. Ett gång- och cykelstråk föreslås även leda in till den planerade
lekplatsytan inom planområdet 3:21 (5).
I anslutning till den tilltänka nya cirkulationsplatsen föreslås en överfart som knyter an
till ett gång- och cykelstråk inom Långaveka 4:1 (6). Möjlighet finns för gång- och
cykeltrafikanter från såväl planområde 3:21 och 4:1 att anlända till Långavekaskolan
längs detta gång- och cykelstråk. Ytterligare en överfart för väg 735 i planområdenas
norra del (7) knyter samman Långaveka 3:21 med 4:1. Gång- och cykelstråket
föreslås sträcka sig längs Långaveka 4:1 norra sida. Vidare utredning krävs för hur
gång- och cykelnätet bör sträcka sig i förhållande till planerad bebyggelse inom
Långaveka 4:1.

2.2.2

Fortsatt utbyggnad

Förslag på ytterligare utbyggnad av gång- och cykelstråket är att göra en förlängning
som går mellan det befintliga bostadsområdet och Långaveka 3:21 (se Figur 7).
Fördelen med att göra detta är att gång- och cykeltrafikanter blir helt avskilda från
lokalgatorna. En förutsättning är dock att utrymme finns mellan den stenmur som idag
ligger på en åker i planområdet 3:21 och fastighetsgränserna som finns längs
planområdets västra sida. Gång- och cykelstråket är planerat utifrån en bredd på 3
meter. Om en genomfart är möjlig vid stenmuren skulle en utbyggnad av gång- och
cykelstråket resultera i ett mer sammanhängande nät.

Figur 7 Ett fortsatt förslag på hur gång- och cykelstråket kan utvecklas i en nordsydlig riktning.
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2.3

Ny placering av återvinningstation

På grund av utbyggnaden av Långavekaskolan måste befintlig återvinningsstation få
ny lokalisering inom planområdet för Långaveka 4:1. Det föreslås att den placeras vid
den nya anslutningen till Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1 längs väg 735 (se Figur
8). Denna placering gör att ÅV-stationen blir lättillgänglig för såväl de nya områdena
Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1 samt för redan befintlig bebyggelse.

ÅV-station

Figur 8 Förslag på ny placering av återvinningsstation.

Angöringen till ÅV-stationen ska om möjligt länkas samman med den nya vägen som
planeras leda in till planområdet för Långaveka 4:1, i anslutning till den nya
cirkulationsplatsen. Detta för att inte skapa ytterligare angöringar och
korsningspunkter längs väg 735.
In- och utfarten till ÅV-stationen placeras lämpligast på den norra sidan av den nya
angöringsvägen till Långaveka 4:1. Detta eftersom en utbyggnad av gång- och
cykelväg till Långaveka 4:1 planeras att sträcka sig längs vägens södra sida.
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3

Trafikutformning på skolområdet

Ett nytt utformningsförslag över skolans trafikytor har tagits fram och presenteras i en
illustrationsplan (bilaga). Parkeringsytorna görs om för att klara av det ökade
elevantalet samt för att anpassas till skolans verksamhet. Utgångspunkten i förslaget
har varit att hitta en lösning där biltrafik och leveransfordon kan separeras från elevers
rörelser mellan skolans olika funktioner så som idrottshall, matsal, entréer samt
skolbuss. Trafiken har planerats så att en fredad zon mellan idrottshall och skolans
huvudentré skapats.
En tidigare skiss över trafikytorna har gjorts, vilken ÅF har fått i uppdrag att
konsekvensbeskriva i samband med att ett nytt förslag tas fram.

3.1

Konsekvensbedömning av tidigare utformningsförslag

I den tidigare skiss som gjorts över trafikutformningen på skolområdet har ett par
problem identifierats;










Avståndet från handikapparkering till skolans huvudentré är för långt.
Antalet parkeringsplatser anses enligt beräkningar vara för högt.
Trafikytan är i stort sett enbart en asfaltsyta.
Det är problematiskt att skolbussen ska in på skolans parkering .
Befintlig placering av nätstation har inte tagits i beaktande.
Varuleveranser, sophämtning, skolbuss samt personbilar samsas på en yta där
även elever ska ta sig till fots mellan skolans olika funktioner.
Placeringen av ÅV-huset är problematisk trafikmässigt samt bör inte ligga i
anslutning till skolans huvudentré.
Hela skolans yta väster om skolbyggnaden har inte tagits med i utformningen
vilket påverkar exempelvis angöring till servicebyggnad.
Placering av kök och matsal behöver ses över då de är beroende av trafikens
utformning samt entrélägen.

För att åtgärda och förbättra bland annat dessa punkter har ett nytt förslag tagits fram
som illustreras i bilagd illustrationsplan, samt beskrivs i avsnitt 3.2.

3.2

Nytt utformningsförslag för skolområdet

Parkeringsytan placeras där den har ett bra läge i förhållande till både skola och
idrottshall. Idrottshallen avses nyttjas även under kvällstid. Mycket av parkeringarna
kan samnyttjas under dygnet. Parkeringen utformas med både hämta/lämna zoner
samt markerade p-platser för personal och besökare. Hämta/lämna zoner regleras
förslagsvis med 10 minuter vid skolan och 30 minuter vid förskolan.
Utformningen av parkeringen ger 51 st parkeringsplatser samt 3 st
handikapparkeringar. Detta är exklusive hämta/lämna zoner norr om den nya
planerade förskolan. Detta parkeringsantal anses vara mer än tillräckligt, men om det
trots det skulle önskas fler platser finns möjligheten att ta av gräsytan söder om
parkeringen. Det skulle även vara möjligt norr om idrottshallen om förskolan anses
behöva fler platser när den är helt utbyggd, dock beroende på hur den nya
anslutningen vid cirkulationen löses.
Parkeringsytan föreslås ha en gemensam in-och utfart. Ett släpp i grönytorna som
skiljer parkeringen från gångytan har gjorts för att räddningstjänst ska kunna ta sig
fram till skolan. Inget får blockera framfart för räddningstjänsten. Mer detaljer kring
detta bör studeras i projektering. För att inte personbilar ska köra in på gångytan kan
släppet förslagsvis markeras upp som räddningsväg.
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Handikapparkeringar (PRH) har ordnats med maximalt 25 meter från huvudentré till
skolbyggnad samt till idrottshall. Dessa entréer bör vara tillgänglighetsanpassade. PRH
till skolans nya huvudentré nås genom den norra infarten. Vid förskolans utbyggnad,
när entrélägen är fastställt, finns även möjlig yta för handikapparkering vid skolans
vändplats, i anslutning till ÅV-huset. Detta är markerat i illustrationsplanen.
En gång-och cykelkoppling utformas med en passage i anslutning till det föreslagna
primära gång- och cykelstråket vid Långaveka 3:21. Stråket landar norr om
parkeringsytan och ansluter på så sätt direkt in mot den fredade gångzonen.
Ytterligare en gång- och cykelkoppling in på skolområdet föreslås norrifrån, längs med
idrottshallens fasad. Cykelparkering placeras i anslutning till cykelvägarna inne på
skolans område samt i anslutning till huvudentrén.
En yta för skolbussen har skapats söder om skolan, i närheten av där bussen stannar
idag. Med den nya placeringen och utformningen av skolområdet kan eleverna direkt
från bussen ta sig in på gångytan och slipper passera parkeringen. De kan också
genom en grind i staketet ta sig in på skolgården som leder till skolans entréer på
baksidan. Grinden fästes vid ett staket som hjälper till att stänga av. Både grind och
staket ska gå att lossa om räddningstjänsten behöver komma till.
Ett räcke placeras mot hållplatsytan så att barnen inte ska springa rätt ut. I anslutning
till skolbuss och parkering placeras en rad med bänkar där eleverna kan sitta och
vänta på bussen eller skjuts. Ett par pollare avgränsar parkeringen med gångytan i
söder, där skolans besökare lätt kan ta sig till fots emellan ytorna. Två befintliga
servicebyggnader ligger inom parkeringsytan. Dessa ska kunna angöras med bil för
underhåll/service.
Tanken med den fredade gångzonen, är att eleverna ska kunna röra sig mellan två
entrétorg; vid idrottshallen samt vid skolans huvudentré. Entrétorgen bör gestaltas
exempelvis med avskiljande material ifrån omgivande asfaltsytor. Utanför idrottshallen
avsätts en yta för utegym eller idrottsredskap så att idrotten även kan utövas
utomhus.
För att varuleveranser och sophämtning ska skiljas av från vistelseytor och
rörelsemönster, så föreslås en infart norr om skolans område. Backning av fordon ska
undvikas och därför har en vändplats föreslagits. Funktioner som kök och ÅV-hus har
samlats vid vändytan för att ge korta avstånd till entréer. I mitten av vändytan
föreslås en plantering med träd för att bryta upp och strukturera den stora asfaltsytan.
ÅV-huset får entrélägen från två håll, för att skolan och förskolan ska kunna samnyttja
huset.
Belysning på hela skolområdet bör ses över ordentligt. Vidare utformningsdetaljer
behöver ses över i en projektering samt att utformningen bör samordnas med
gestaltning av skolgårdarna.

3.3

Parkeringsutredning för skolområdet

Parkeringsbehovet för skolan har utretts i samband med att skolan planeras att byggas
ut och ligger till grund för antalet parkeringsplatser som presenterats i
utformningsförslaget för skolområdet. Parkeringsbehovet är baserat på Falkenbergs
kommuns parkeringstal. I dokumentet Parkeringsnormer för Falkenbergs kommun
(antagna 2011-03-29) anges att det för en skola upp till och med högstadiet som
ligger i övriga tätorter och detaljplanelagda områden finns ett behov av 8
bilplatser/1000 m2 BTA. För förskola finns inget parkeringsbehov angivet. I
utredningen har det antagits att behovet för förskolan är 17 bilplatser/1000 m2 BTA.
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Utbyggnaden av skolan planeras ske i etapper. Parkeringsbehovet är beräknat för en
fullständig utbyggnad av skolan enligt skiss daterad 2017-08-23. Det totala behovet
av parkeringsplatser uppskattas uppgå till 45 stycken (se Tabell 7).
Tabell 7 Parkeringsbehov vid fullständig utbyggnad av Långavekaskolan.

Skola
Förskola

Parkeringstal
[bilplatser/1000 m2/BTA]
8
17

BTA [1000 m2]
3
1,2
Totalt

Parkeringsbehov
24
21
45

Enligt kommunen är det inte helt fastställt att samtliga planer enligt skiss daterad
2017-08-23 kommer att genomföras. Eventuellt kommer vissa delar av den planerade
utbyggnaden av skolan att utebli. Detta skulle resultera i att parkeringsbehovet
minskar då ytan minskar. Behovet enligt ovanstående beräkning förutsätter att
parkeringsplatserna samnyttjas mellan skolan och idrottsanläggningen, då
beläggningstoppar för dessa verksamheter inte antas sammanfalla. Om skolan inte
byggs ut i lika stor omfattning finns ett överskott av parkeringsplatser som kan
tillgodose eventuellt extra parkeringsbehov till idrottsanläggningen.

3.4

Nytt utformningsförslag för anslutande trafik

I samband med utformningen av skolgården har anslutningarna studerats med fokus
på att skapa säkra gång- och cykelmöjligheter till skolan. Det nya gång- och
cykelstråket som planeras inom Långaveka 3:21 förutsätts vara det primära stråket
för oskyddade trafikanter till och från skolan, detta avspeglas också i skolgårdens
utformning genom att huvudentrén till området läggs i anslutning till denna. Den nya
gång- och cykelvägen tillsammans med skolgårdens utformning väntas bidra till att
Sammels väg delvis förlorar sin roll som huvudstråk för gående och cyklister.
Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter i korsningen mellan Sammels väg/väg 735
upplevs idag som låg. Detta grundar sig sannolikt i bristfällig tydlighet i utformningen
samt brist på ytor som är avsedda för gång- och cykeltrafikanter. I det nya
utformningsförslaget placeras infarten till skolans parkering längre norrut samtidigt
som det befintliga förhöjda övergångsstället rivs och ersätts med en ny förhöjd gångoch cykelöverfart längre norrut. Genom dessa åtgärder väntas tydligheten och därmed
tryggheten förbättras. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för
gång- och cykeltrafikanter föreslås även en förhöjd gång- och cykelpassage över
Sammels väg (se Figur 9). I samband med en eventuell ombyggnad föreslås också en
avsmalning av körbanan till 6,5 m i anslutning till korsningen.
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Figur 9 Utformningsförslag för anslutande trafik.

16 (20)

3.5

Alternativstudie – Sammels väg

I utredningen har möjligheten att stänga kopplingen mellan Sammels väg och väg 735
studerats i syfte att minska antalet korsningspunkter på väg 735. Studien har omfattat
tre alternativ där kopplingen stängs helt, ett där en enkelriktad koppling skapas norrut
samt ett alternativ som endast medger högersväng ut från Sammels väg. Alternativen
beskrivs och utvärderas nedan.
Alternativ 1: Gatukopplingen stängs i båda riktningar, ny vändplats anläggs
på Sammels väg.

Figur 10 Utformningsalternativ där Sammels väg stängs i båda riktningar och ny vändplats
anläggs.

Konsekvensbeskrivning av alternativ 1:






Vändmöjlighet för personbil (utan backning) är möjligt att få plats med om GCbanan läggs närmast väg 735.
Större fordon, som exempelvis sopbil, tvingas till backvändning vilket inte är
lämpligt eftersom det rör sig många barn i området.
Utrymmet är mycket begränsat och därför behöver GC-banan och vändplatsen
vara av mycket låg standard för att få plats.
Bristfälliga säkerhetsavstånd mellan gång- och cykeltrafikanter och biltrafik resp.
räcke. Risk för kollisioner.

Lösningen bedöms inte vara lämplig.
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Alternativ 2: Kopplingen mellan Sammels väg stängs och ersätts med ny
enkelriktad gata norrut.

Figur 11 Utformningsalternativ där Sammels väg stängs och ersätts med ny enkelriktad gata
norrut.

Konsekvensbeskrivning av alternativ 2:








Ny enkelriktad gata läggs parallellt med väg 735 och GC-banan mellan de båda
gatorna.
Otydlig och ologisk utformning.
Begränsat behov av att köra vägsträckan - sannolikt låg nyttjandegrad.
Otrygg och potentiellt trafikfarlig miljö för gång- och cykeltrafikanter.
Den nya gatan hamnar i konflikt med det primära gång- och cykelstråket norr
om Sammels väg.
Bristfälliga säkerhetsavstånd mellan gång- och cykeltrafikanter och biltrafik resp.
räcke. Risk för kollisioner.

Lösningen bedöms inte vara lämplig.
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Alternativ 3: Infartsförbud till Sammels väg från väg 735, endast möjligt att
svänga höger ut från Sammels väg.

Figur 12 Utformningsalternativ där det endast är möjligt att svänga höger ut från Sammels väg.

Konsekvensbeskrivning av alternativ 3:







Inget behov av vändplats.
Endast möjligt att svänga söderut från Sammels väg.
God säkerhet för gång- och cykeltrafikanter.
Trafik norrut kan vända i cirkulationsplatsen.
Minskad påverkan på väg 735.

Lösningen bedöms vara godtagbar.
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4

Slutsatser och rekommendationer

Samtliga tillfarter i befintlig cirkulationsplats vid väg 735/Glumstensvägen uppfyller
önskvärd servicenivå enligt VGU för såväl nuläge 2017 som prognosår 2040.
Detaljplanerna för Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1 har liten påverkan på
belastningen i befintlig cirkulationsplats.
Enligt genomförd kapacitetsanalys ger såväl en cirkulationsplats som en
fyrvägskorsning god kapacitet och låg belastningsgrad för en korsningspunkt som
ansluter till Långaveka 3:21 och Långaveka 4:1. Ur trafiksäkerhetssynpunkt
rekommenderas en cirkulationsplats då hastigheten sänks samt att korsningsvinkeln
mellan cirkulerande och inkommande fordon är låg. Ur kapacitetssynpunkt behövs
endast en anslutning till Långaveka 3:21 och anslutningen söderut till Sammels väg
och Glumstensvägen kan med fördel tas bort.
Cirkulationsplatsen placeras lämpligen, längs väg 735, så att anslutningen mot
Långaveka 4:1 hamnar norr om den planerade idrottsanläggningen och förskolan vid
utbyggnationen av Långavekaskolan. Denna placering gör även att cirkulationsplatsen
hamnar i mitten av den planerade utbyggnaden av Långaveka 3:21 vilket skapar en
jämn fördelning av fordon inom området.
Utifrån gång- och cykelutredningen är rekommendationen att göra satsningar för att få
till ett primärt gång- och cykelstråk, söder om bebyggelsen inom Långaveka 3:21, som
leder in mot skolområdet. Det är av stor vikt att få en helhet inom gång- och
cykelnätet med kopplingar vidare ut till de olika bostadsområdena. Om möjlighet finns
bör det fortsatta utbyggnadsalternativet utformas för att särskilja oskyddade
trafikanter ännu mer från lokalgatorna. Ett kombinerat gång- och cykelstråk anses
vara tillräckligt trots att befolkningsmängden kommer att öka till följd av de nya
planområdena.
Planförslaget som redovisats medför förändringar kring väg 735. Fler överfarter för
gång- och cykeltrafik tillkommer till följd av exploatering av att de nya planområdena.
För biltrafik försvinner ett antal befintliga angöringar till väg 735 och några nya
anslutningar tillkommer.
Angöringar för biltrafik som försvinner:
-

Angöringen till den nuvarande ÅV-stationen.
Skolans nuvarande infart till parkering.
Angöringen in till fastigheter precis norr om Långaveka 3:21.

Angöringar för biltrafik som tillkommer:
+
+
+

Angöringar för den nya cirkulationsplatsen in till Långaveka 3:21 och 4:1.
Ny infart till skolans parkering, som ökar trafiksäkerheten genom större
avstånd till Sammels väg och den nya gång- och cykelpassagen.
Enligt rekommenderat förslag kvarstår angöringen till Sammels väg, men med
ny utformning.
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