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1 Bakgrund 
Lerums kommun arbetar med en detaljplan för att möjliggöra en ny skola i 

Norra Hallsås. Skolan ska omfatta årskurs F-9 samt särskola, med kapacitet för totalt 

1000 elever. Troligtvis kommer skolan först att byggas för 800 elever, men 

detaljplanen ska möjliggöra en senare utbyggnad till totalt 1000 elever. Till skolan 

planeras även en idrottshall uppföras som ska kunna nyttjas av både skola och 

föreningsliv. Skolans placering i förhållande till Lerums centrum ses Figur 1 nedan. 

Figur 1. Nya skolans geografiska placering 

Planområdet utgörs idag av ett naturområde med varierad växtlighet och stora 

nivåskillnader. Det finns från kommunens håll en ambition om att bevara så mycket 

som möjligt av karaktären i området. Vidare finns ett politiskt uppdrag att det ska vara 

effektivt, miljövänligt och säkert att ta sig till skolan. 

I trafikutredningen ingår följande delar: 

- Planeringsförutsättningar – nulägesbeskrivning och beskrivning av behov

- Parkeringsutredning

- Trafikalstring & kapacitetsanalys

- Utformning av trafikmiljön i planområdet

- Åtgärder på anslutande gator utanför planområdet
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2 Planeringsförutsättningar 
Nedan beskrivs förutsättningarna gällande trafik för detaljplanen, både i planområdet 

och på anslutande vägar.  

2.1 Planområdet 

Planområdet ligger högt, cirka 1,5 kilometer fågelvägen och cirka 2,5 kilometer 
bilvägen från Lerum centrum. Det är cirka 75 meters höjdskillnad från korsningen 

mellan Alingsåsvägen och Skogshöjden och planområdets nordöstra hörn. 

Omgivningarna är kuperade och täckta med skog som genomkorsas av flera gång-

stigar. Planområdet är omgärdat av bostadsbebyggelse, se Figur 2, förutom längs den 

nordvästra sidan där det avgränsas av Skogshöjden och en grusad räddningsväg 

(nedan kallad Räddningsvägen) mellan Skogshöjden och Torpadalsstigen. I 

kommunens översiktsplan pekas området kring Hallsås ut som område för framtida 

bostadsbyggande och det inkluderar även området norr om Räddningsvägen.  

I södra delen av planområdet är det brant ner mot befintlig bebyggelse, vid östra 

planområdesgränsen lutar det kraftigt uppåt, se Figur 3. I norra och västra delen av 

området är höjdskillnaderna mindre. 

Inom planområdet finns fyra stycken utpekade sumpskogar som har en vattenhållande 

funktion och besitter naturvärden samt ekosystemtjänster. Dessa ska bevaras i största 

möjliga mån. I annat fall krävs kompensationsåtgärder som ska godkännas av 

Länsstyrelsen. 

Figur 2. Ungefärligt planområde för Norra Hallsås skola markerat med rött. Ungefärlig 
placering av de fyra sumpskogarna markerad som gröna områden. 
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Figur 3. Branta partiet från planområdets södra del ner till Gatekullen 

Inom planområdet finns ett antal stigar som i första hand används för rekreation. 

Dessa ansluter bland annat till Skogshöjden, Räddningsvägen, Naturslingans vändplan 

och till Torpadalsbacken. Stigen från Naturslingan lutar brant (cirka 11 procent) ner 

till planområdets södra del, se Figur 4. 

Figur 4. Brant stig från planområdet upp till Naturslingan 



Sida 6/45

2.1.1 Parkering och angöring 

Lerums parkeringspolicy antogs 2011 och anger separata parkeringsnormer för 

detaljplan respektive bygglov med utgångspunkt i en zonindelning1. Med policyns 

zonindelning befinner sig planområdet i den yttre zonen (zon 3), vilket innebär att 

området inte bedöms ligga inom bekvämt gångavstånd till en tågstation eller hållplats 

för en expressbusslinje. Behovet för bilplats på den egna fastigheten eller vid 

arbetsplatsen blir därför större i här. Parkeringsnormen för skola F-9 enligt 

parkeringspolicyn presenteras i tabellen nedan. 

Tabell 1. Parkeringsnorm enligt Lerums parkeringspolicy 

Plannorm (zon 3) Byggnorm (zon 3) 

Bilparkering 
[p-platser/ 

1000 m2 BTA] 

Cykelparkering 
[p-platser/ 

1000 m2 BTA] 

Bilparkering 
[p-platser/ 

1000 m2 BTA] 

Cykelparkering 
[p-platser/ 

1000 m2 BTA] 

Skola F-9 8,8 38,5 8 35 

Det är viktigt att tillgodose behovet av parkeringsplatser för personer med 

funktionsnedsättning. Antal platser bör motsvara omkring 5 procent av alla 

parkeringsplatser och dessa ska lokaliseras nära målpunkter/entréer (maximum 25 

meters avstånd) samt utformas så att det är enkelt att ta sig in och ut ur fordonet. 

Parkeringspolicyn anger också att behovet av angöring för att lämna och hämta barn 

bör särskilt beaktas för skolor som har årskurs F–3, och att denna bör ligga max 50 

meter från entrén. Detaljplanen bör sikta på en fördelning av bilparkeringsplatser där 

cirka 60 procent av platserna är för verksamma och cirka 40 procent för besökare 

(sammanställning från andra kommuners trafikstrategier). 

För idrottshallen anger parkeringspolicyn att en särskild utredning ska göras, med 

vägledningen att sport- och idrottsanläggningar bedöms ha en högre frekvens av 

samåkning än övrig lokalorienterad verksamhet. Eftersom verksamheten i idrottshallen 

i huvudsak kommer ske på kvällar och helger kan samnyttjande ske med skolans 

parkering. Se mer i avsnitt 3.1.3 nedan. 

För cykelparkeringsplatserna kan utgångspunkten vara att samtliga platser ska vara 

anpassade så att cyklister kan ställa cykeln säkert och skyddat under hela skoldagen. 

Räddningstjänsten i Lerums kommun samt Sektor lärande har uttryckt synpunkter 

kring uppsynen av cykelparkering. De menar att det är bättre att cykelparkering ligger 

inom synhåll från skolbyggnaden för att minska risken för förstörelse och stöld. Även 

med hänsyn till attraktiviteten att cykla bör cykelparkeringen ligga nära 

skolbyggnaden så att det går att cykla hela vägen. 

Parkeringsbehovet är beräknat utifrån att skolan skulle byggas för 1000 elever. I ett 

första skede kommer skolan troligtvis endast byggas ut för 800 elever, vilket innebär 

att parkeringsbehovet blir 80 procent av det beräknade. Sammanställning av 

parkeringsbehovet ses i Tabell 2. 

1 Lerums kommun. (2011). Parkeringspolicy - Parkeringsnorm, Parkeringsutformning. Lerums kommun 
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Tabell 2. Tabell över parkeringsbehov 

Skola F-9 

12 750 m2 BTA 

Plannorm (zon3) 

Antal 
bilparkeringsplatser 

Antal 
cykelparkeringsplatser 

1000 elever 

Personal: 67 
PRH: 6 

Övriga: 39 
Totalt 112 

491 

800 elever 

Personal: 54 
PRH: 5 

Övriga: 31 
Totalt 90 

393 

Parkeringspolicyn har inga specifika p-tal för mopeder. En jämförelse har istället gjorts 

med Torpskolan i centrala Lerum. Torpskolan har cirka 615 elever i årskurs 6–9. Vid 

en inventering 2019-08-30 fanns det 20 mopeder parkerade på parkering som tillhör 

Torpskolan, trots att väderskyddet endast rymmer cirka 15 mopeder. På en 

parkerings-plats tvärs över vägen från skolan stod också 7 mopeder och 2 mopedbilar 

parkerade. Det är osäkert om dessa tillhörde elever på skolan. Antagande görs att 4 

av mopederna tillhör skolelever. 

Den nya skolan planeras för cirka 285 elever i årskurs 7–9. En rak jämförelse kan 

beräknas enligt: 

Tabell 3. Tabell över förväntat behov av parkering för moped 

Torpskolan Ny skola i Hallsås 

Antal elever >15 år 615/4=154 285/3=95 

Andel/antal p-platser moped 24/154=0,156 0,156x95=15 

Eftersom den nya skolan planeras byggas på en höjd kan det antas att en större andel 

av eleverna åker moped. Det kan därför vara bra att ta höjd för cirka 20 

parkeringsplatser för moped.  

Några elever kan antas använda mopedbil, men antalet antas vara på en nivå som inte 

påverkar parkeringsberäkningarna i stor utsträckning. De hänvisas därför till ordinarie 

parkering. 

Sammanfattningsvis ses det totala parkeringsbehovet i Tabell 4. 

Tabell 4. Sammanfattning av parkeringsbehovet för 1000 respektive 800 elever 

1000 elever 800 elever 

Bilparkering 112 90 

Cykelparkering 491 393 

Mopedparkering 20 16 
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2.1.2 Särskola och färdtjänst 

Särskolan kommer ha en egen entré med möjlighet för angöring av färdtjänst. Entré 

och tillhörande parkering ska enbart användas av särskolan för att de ska kunna lasta i 

och ur i lugn och ro. Särskolan kommer ha cirka 50 elever varav cirka 25 beräknas 

behöva färdtjänst. Färdtjänst bör ha ett antal tydligt uppmärkta parkeringsplatser som 

är placerade och utformade så att de inte är attraktiva att använda för hämtning/

lämning till övriga skolan. 

2.1.3 Leveranser och avfallshantering till skolan 

Leveranser till skolan ska kunna ske med 12-meters lastbil (LBn). Både leveranser och 

avfallshantering är svåra att styra i tid och bör därför inte korsa stråk för oskyddade 

trafikanter mer än nödvändigt. 

2.1.4 Räddningstjänst 

Räddningstjänsten måste ha åtkomst till samtliga byggnader inom området. Förutom 

nya bilvägar kan även cykelvägar med fördel utformas så att de kan användas av 

räddningstjänst vid behov. Under arbetet med projektet behövs dialog med 

räddningstjänsten. 

Den befintliga Räddningsvägen ersätts med en förlängning av Skogshöjden. 

Förbindelsen med Torpadalsstigen behöver vara öppen som räddningsväg under 

byggtid och efter. 
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2.2 Vägar  

På grund av det fria skolvalet går det inte att förutspå var eleverna kommer ifrån men 

utifrån antagandet att majoriteten väljer den skola som ligger närmast, antas de flesta 

elever komma från norra och östra delarna av Lerums tätort. Det innebär att många 

elever kommer få rimliga avstånd för att kunna gå eller i än större grad cykla till och 

från skolan. Höjdskillnaden innebär ett desto större motstånd. 

Det finns tre områden som angränsar till planområdet; Norra Hallsås, Hallsås och 

Torpadal, se Figur 5. 

 
Figur 5. Vägar och busshållplatser kring planområdet. De tre områdena Torpadal, Hallsås och 
Norra Hallsås är ungefärligt markerade. 
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2.2.1 Norra Hallsås 

Räddningsvägen ansluter i öster till Skogshöjden, en matargata med separerad gång- 

och cykelväg som leder från Alingsåsvägen upp till Norra Hallsås. Vägen har en 

hastighetsbegränsning på 50 km/h och det finns hastighetsdämpning vid ett 

övergångställe på den södra delen av vägen. 

 
Figur 6. Skogshöjden, södra delen 

 
Figur 7. Skogshöjden, norra delen 
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Naturslingan ansluter till Skogshöjden strax öster om planområdet. Vägen sträcker sig 

upp på en höjdrygg, svänger västerut och slutar med en vändplan vid planområdets 

södra spets. 

Bebyggelsen längs Naturslingan består till största del av enbostadshus, men ett nytt 

bygglov har beviljats för flerbostadshus i södra delen. Längs nordöstra delen av 

Naturslingan finns en separerad gång- och cykelväg som sedan upphör vid det nya 

bygglovets östra gräns. I bygglovet ingår ingen gång- och cykelväg längs 

Naturslingan. Istället planeras parkeringsplatser utmed vägen. 

 
Figur 8. Naturslingan 

 
Figur 9. Naturslingan, anslutning mot Skogshöjden 
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2.2.2 Hallsås 

Kring-Alles väg går från Allingsåsvägen upp genom bostadsområdet söder om 

planområdet. 

Södra delen av vägen har kantstensparkering och separerad, smal gångväg på östra 

sidan samt gång- och cykelbana, separerad med GCM-stöd på västra, se Figur 10. 

Längs delen norr om korsningen med Gunnar Wennerbergs väg finns det endast en 

smal gångbana på västra sidan, se Figur 11. 

 
Figur 10. Kring-Alles väg, södra delen 

 
Figur 11. Kring-Alles väg, norra delen 

I en pågående detaljplan för en förskola planeras det för en förlängning av gång- och 

cykelvägen med några hundra meter på östra sidan av vägen. Det finns både 

permanenta och tillfälliga chikaner för att dämpa hastigheten, se Figur 12. 



 

 

 
Sida 13/45 

 

 

 

 

  

Figur 12. Kring-Alles väg, permanenta chikaner 

Längre österut, parallellt med Kring-Alles väg går Richerts väg och Baron Oxenstiernas 

väg. 

Vägen är smal och har kantstensparkering på växlande sida av vägen, vilket medför 

att det är trångt att mötas. Tvärgator korsar vägen regelbundet. Det finns en 

gångbana på västra sidan vägen som är separerad med kantsten, se Figur 13. 

Richerts väg är stängd för biltrafik på en plats, endast en gång- och cykelväg knyter 

ihop de två sidorna därom. Vägen kan därmed inte användas för genomfart med bil 

från Alingsåsvägen till Kring-Alles väg. 

Figur 13. Richerts väg 
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Gatekullen ansluter som en slinga till norra delen av Richerts väg. Vägen är brant och 

har en smal gångbana på ena sidan, se Figur 14. 

Från Gatekullen nås gång- och cykelvägen mot Torpadalsbacken, se Figur 15. 

 
Figur 14. Gatekullen 

 
Figur 15. Gatekullen, anslutning gång- och cykelväg mot Torpadalsbacken 
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Baron Oxenstiernas väg är en återvändsgata med några tvärgator, se Figur 16. Vägen 

är smal med ett farthinder och en smal gångbana på västra sidan. 

 
Figur 16. Baron Oxenstiernas väg 

Vägarna i Hallsås har hastighetsbegränsningen 50 km/h, men rekommenderat  

30 km/h. Bebyggelsen i området består av enbostadshus och radhus.  

Bilvägarna i anslutande områden väster- och söderut har en utformning som bidrar till 

lägre hastigheter. Den största anslutande vägen är Skogshöjden med en hastighets-

begränsning av 50 km/h.  
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2.2.3 Torpadal 

Torpadalsstigen, med anslutande vägar, ligger väster om planområdet och är smala 

grusvägar där möte endast är möjligt på anvisade platser. Vägarna har enskilt 

huvudmannaskap och enligt NVDB hastighetsbegränsningen 70 km/h. På 

Torpadalsstigen sitter det dock en skylt som visar 20 km/h. Bebyggelsen består av 

enbostadshus. 

 
Figur 17. Torpadalsstigen 

I norra delen ansluter Torpadalsstigen till Räddningsvägen som utgör den norra 

gränsen av planområdet. Räddningsvägen är stängd för biltrafik, men belyst för att 

kunna nyttjas av fotgängare och cyklister, se Figur 18. 

 
Figur 18. Räddningsvägen, anslutning. från Skogshöjden 
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2.3 Gång- och cykelvägar 

Omgivningarna kring planområdet är som beskrivits tidigare kuperade vilket är en 

utmaning för att kunna skapa bra vägar för oskyddade trafikanter till skolan. 

Fotgängare och cyklister är känsliga för omvägar och nivåskillnader och väljer främst 

den gena, flacka vägen att gå eller cykla. 

De kraftiga lutningarna i området innebär utmaningar för att kunna tillgodose 

tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar. Enligt VGU Krav 20202 bör 

en gångväg inte luta mer än 4-5 procent (beroende på hur lång sträcka lutningen tas 

upp på). I undantagsfall kan lutningar upp till 8 procent godkännas men då behöver 

en alternativ väg finnas.  

Lutningarna innebär att en sträcka kan upplevas längre än vad de är. Ett sätt att 

bedöma det på finns i Göteborgs stads parkeringsanvisningar3. Där räknas med att en 

meters höjdskillnad innebär 10 meter extra i gång- eller cykelavstånd. Det innebär 

exempelvis att en sträcka på 100 meter med 5% lutning upplevs som 150 meter.  

Lutningarna skapar även problem vid drift och vinterväghållning av gång- och 

cykelvägarna. Enligt Lerums kommuns driftenhet är gränsen 5-6% vid nya vägar. 

Risken för singelolyckor ökar med dåligt underhåll varför cykelvägar bör prioriteras vid 

snöröjning och sopning.  

Det är även viktigt att ha med en upplevda tryggheten, särskilt under dygnets mörka 

timmar, förhöjs av närhet till bebyggelse och god belysning längs vägen.  

I Figur 19 nedan visas befintliga gång- och cykelvägar i området. 

2 VGU Krav 2020, Trafikverket. http://trafikverket.diva-portal.org/smash/get/diva2:1511818/FULLTEXT02.pdf 
3 Göteborgs stads parkeringsanvisningar. https://goteborg.se/wps/wcm/connect/fbf6ef6f-fc85-4b65-a6a2-

832e72232afb/Anvisningar+till+riktlinjer+f%C3%B6r+mobilitet+och+parkering+v1.1.pdf?MOD=AJPERES  

https://goteborg.se/wps/wcm/connect/fbf6ef6f-fc85-4b65-a6a2-832e72232afb/Anvisningar+till+riktlinjer+f%C3%B6r+mobilitet+och+parkering+v1.1.pdf?MOD=AJPERES
https://goteborg.se/wps/wcm/connect/fbf6ef6f-fc85-4b65-a6a2-832e72232afb/Anvisningar+till+riktlinjer+f%C3%B6r+mobilitet+och+parkering+v1.1.pdf?MOD=AJPERES
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Figur 19. Gång- och cykelvägar, övergångställen och passager 

2.3.1 Norra Hallsås 

Idag finns en gång- och cykelväg längs Skogshöjden, från Alingsåsvägen hela vägen 

upp till planområdet, se Figur 19. Den är separerad från bilvägen med skiljeremsa på 

större delen av sträckan. Vid två tillfällen ökar avståndet till bilvägen och växtlighet 

skymmer siktlinjen mellan gång- och cykelvägen och bilvägen. 

Gång- och cykelvägen byter sida av bilvägen två gånger. Passagerna där gång- och 

cykelvägen korsar är reglerade som övergångställen och cykelpassage med mittrefug. 

Den norra passagen har hastighetsdämpning, se Figur 20 och Figur 21. Det södra 

övergångstället var tidigare försett med busskudde, men den har tagits bort på grund 

av vibrationsproblem. Gång- och cykelbanans korsningar med anslutande vägar har 

varierande utformning, från upphöjd passage till omarkerade. 
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Figur 20.Skogshöjden, passage där gång- och cykelvägen korsar i höjd med med Höjdenvägen 

Figur 21. Skogshöjden, passage med hastighetsdämpning där gång- och cykelvägen korsar i höjd 
med Hallegårdsvägen 

Det finns flera gångpassager som korsar Skogshöjden, bland annat vid busshållplats 

Bergsslingan, se Figur 22. De har mittrefug men är i övrigt omarkerade. 

Vid Hallsås förskola, se Figur 23, finns det en passage med mittrefug och nybyggd 

hastighetsdämpning. 
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Figur 22. Skogshöjden, passage vid busshållplats Bergsslingan 

Figur 23. Skogshöjden, passage vid Hallsås förskola 
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2.3.2 Hallsås 

Mellan Baron Oxenstiernas väg och Richerts väg samt Richerts väg och Kring-Alles 

väg, finns gång- och cykelvägar parallellt med vägarna. Dessa är smala, kantas av 

häckar och staket på båda sidor. Anslutande gång- och cykelvägar från tvärgator, ofta 

med bristande sikt, bidrar till risk för kollisioner, se Figur 24. 

  
Figur 24. Gång- och cykelväg bland bebyggelsen mellan Richerts väg och Baron Oxenstiernas väg 

Mellan Gatekullen och Torpadalsbacken finns det en brant gång- och cykelväg som 

nästan tangerar planområdets södra gräns. Denna sammanbinder de två områdena på 

ett gent sätt, men har en lutning på 10-20% och vintervägshålls inte, se Figur 25 och 

Figur 26. 

 
Figur 25. Gång- och cykelväg mellan Gatekullen och Torpadalsbacken, anslutning från Gatekullen 
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Figur 26. Gång- och cykelväg mellan Gatekullen och Torpadalsbacken, anslutning från 
Torpadalsbacken 

2.3.3 Torpadal 

I Torpadal saknas ordnade gång- och cykelvägar utan fotgängare och cyklister är 

hänvisade till blandtrafik. Då det är smala grusvägar antas hastigheterna vara låga och 

då vägarna endast leder till enbostadshus antas trafikmängderna låga.  
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2.4 Kollektivtrafik 

Busslinje 531 trafikerar Skogshöjden och når upp till busshållplatsen Hallsås som 

ligger vid planområdets nordöstra hörn, se Figur 5. Hållplatsen är 

tillgänglighetsanpassad och har en vändslinga för bussen, se Figur 27. 

 

Figur 27. Busshållplatsen Hallsås, idag ändhållplats. 

Linje 531 går i halvtimmestrafik under högtrafiktimmarna och en gång i timmen övrig 

tid. Restid är omkring 11 minuter från Lerum station och 22 minuter från Floda 

station. 

Övriga hållplatser längs med Skogshöjden har olika utformning och standard: 

- Hållplats Bergsslingan är en enkel, tillgänglighetsanpassad stopphållplats, 

enbart i södergående riktning. 
- Hållplats Tuvängens äldreboende är tillgänglighetsanpassad, där bussen kör in 

på en egen slinga för att stanna, endast i norrgående riktning. 
- Hållplats Höjdenhemmet är en körbanehållplats, helt utan tillgänglighets-

anpassning. 
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3 Trafikalstring & kapacitetsanalys 

3.1 Trafikmängder 

För att beräkna trafikmängder som skolan ger upphov till har följande antaganden 

gjorts: 

- Fullt utbyggd kommer skolan att inhysa 1000 elever.

- Av de 50 särskoleeleverna behöver hälften färdtjänst. Dessa lämnas och 
hämtas var och en för sig, vilket innebär 50 fordonsrörelser varje morgon och 
50 varje eftermiddag. (Uppgift på startmöte 2019-06-25). Övriga 
särskoleelever antas ha samma färdmedelsfördelning som låg- och 
mellanstadieeleverna.

- Antalet personal för F-9 är cirka 100 pedagoger och cirka 17 övriga (rektor, 
administration, vaktmästeri, kök, etc.)

- Antalet personal för särskolan och träningssärskolan är cirka 25 pedagoger. 
Övriga funktioner delas med resten av skolan.

- 60 procent av personalen åker bil (snitt för arbetsresor i Lerums kommun enligt 
RVU 2017)

- Det sker i snitt två transporter med tunga fordon (leveranser, avfallshantering) 
per dag (enligt Sektor Lärande på Lerums kommun).

3.1.1 Trafikalstring med Trafikverkets verktyg 

Trafikverkets trafikalstringsverktyg utgår från antal elever på skolan, var i kommunen 

skolan ligger, hur gång- och cykelvägnätet ser ut (kontinuitet, kvalitét och topografi), 

hur utbudet av kollektivtrafik i närområdet och i övriga tätorten ser ut med mera. 

Verktyget tar endast med personresor. 

För låg- och mellanstadium antas cirka 18 procent av resorna vara arbetsresor 

(skolpersonal), resterande hämta/lämna. Högstadium är i verktyget sammanslaget 

med gymnasium och antas ha 10 procent arbetsresor (personal), resten är 

hämta/lämna eller elever som själva kör till skolan. Eftersom denna skola inte har 

några elever över 18 år kommer ingen köra personbil. Mopedbilar för elever över 15 år 

blir dock allt vanligare, så utvärderingen antas stämma bra. 

Vid beräkning av ÅDT påverkar hämta/lämna mer än arbetsresor, eftersom 

hämta/lämna totalt innebär fyra resor (två gånger till och från skolan) per dag medan 

arbetsresor eller elever som kör själva innebär två resor (en till och en från skolan) 

per dag. 

De särskoleelever som, enligt ovan, antas använda färdtjänst har exkluderats från 

körningen eftersom verktyget inte specifikt tar hänsyn till dessa. Leveranser, 

avfallshämtning samt särskoleelever som använder färdtjänst har därför beräknats 

separat och adderats i efterhand. 
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Tabell 5. Färdmedelsfördelning för den alstrade trafiken från skolan, med 1000 elever 

 Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 

F-6 924 704 297 724 108 2756 

7-9 129 272 99 187 45 732 

Totalt 1053 975 396 911 154 3488 

I tabellen ovan innebär antal resor antalet personer som reser. För bilresor färdas i 

snitt 1,2–1,5 personer per bil. Det innebär att 1053 bilresor motsvarar cirka 775 

fordon ÅDT (årsmedeldygnstrafik), vilket motsvarar 861 fordon ÅVDT 

(årsvardagsdygnstrafik). 

Antalet elever på skolan påverkar trafikalstringen. Som jämförelse redovisas alstringen 

för en skola med 800 elever nedan. 

Tabell 6. Färdmedelsfördelning för den alstrade trafiken från skolan, med 800 elever 

 Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 

F-6 736 561 237 577 86 2197 

7-9 102 214 78 148 36 578 

Totalt 838 775 315 724 122 2775 

Tabellens 838 bilresor motsvarar cirka 617 fordon ÅDT och då 686 fordon ÅVDT. 

3.1.2 Trafikalstring utifrån antal parkeringsplatser 

Det går också att uppskatta hur mycket biltrafik som en etablering kan alstra baserat 

på antalet parkeringsplatser. Det behöver göras några fler antaganden: 

- Personalparkeringen har en omsättning om en bil per dag och genererar 

därmed 2 bilrörelser om dagen per plats (en till skolan och en därifrån). Enligt 

sammanställning i Tabell 4 är dessa 67 st. 

- Besöksparkeringen har en omsättning på fyra fordon per timme under 

morgonens respektive eftermiddagens maxtimme och genererar därmed 

4x2x2=16 bilrörelser om dagen per plats. Enligt Tabell 4 är dessa 39 st. 

Antal fordonsrörelser på en vardag som genereras av parkeringsplatserna blir då: 

67 x 2 + 39 x 16 = 758 fordon per vardagsdygn 

3.1.3 Trafikalstring idrottshall 

Inom skolans område kommer det också att anläggas en 1750 m2 stor idrottshall. Den 

beräknas alstra trafik enligt nedanstående tabell. 

Tabell 7. Trafikalstring idrottshall 

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)  

 Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt 

Antal resor per dygn 454 70 143 136 58 861 

454 bilresor motsvarar 335 fordon ÅDT, vilket motsvarar 372 fordon ÅVDT. 

Trafiken som alstras från idrottshallen antas inte påverka maxtrafiktimmen, då den 

sker främst under kvällstid och helger. Den adderar däremot till årsdygnstrafiken, 

vilken är relevant för att beräkna bullernivåer. 
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372 bilrörelser per årsvardagsdygn innebär 186 parkerade bilar. Med 106 

parkeringsplatser skulle det innebära en omsättning på lite mindre än två bilar per 

plats per dag, vilket kan antas helt rimligt. Det innebär dock att merparten av skolans 

parkeringsplatser ska vara tillgängliga för allmänheten på kvällar och helger. 

3.1.4 Sammanställning trafikalstring 

För att beräkna den sammanlagda trafikalstringen används resultatet av trafikalstring 

utifrån Trafikverkets alstringsverktyg, eftersom denna summa är något högre än 

beräkningarna utifrån antal parkeringsplatser. 

Tabell 8. Sammanställning trafikalstring 

 
Utifrån 
Trafikverkets 

verktyg 

Utifrån antalet 
parkerings-

platser 

Personresor, exkl. färdtjänst till särskola 861 ÅVDT 758 fordon  

Färdtjänst till särskola  100 fordon 

Idrottshall 372 ÅVDT  

Leveranser och avfallshämtning  4 tunga fordon 

Summa 1 337 fordon 1 234 fordon 

Totalt antal fordonsrörelser som genereras av skolan per vardagsdygn (ÅVDT) är 

därmed 1 337 fordon, vilket motsvarar ÅDT på cirka 1200 fordon per dygn. 

Den befintliga trafiken på Skogshöjden uppmättes 2015 till 250 ÅVDT, strax norr om 

korsningen med Naturslingan varför skolan kommer att bidra till en väsentlig ökning 

av trafiken längs vägen. 

3.2 Kapacitet 

3.2.1 Korsningspunkter längs Skogshöjden 

Den trafik som alstras av skolan kan komma att påverka kapaciteten i korsnings-

punkterna längs Skogshöjden. Det pågår dessutom arbete med en detaljplan för 

bostäder och äldreboende Höjdenhemmet, Lerum 1:69, i södra änden av Skogshöjden 

som påverkar trafikmängderna. 

För att kontrollera om så är fallet har belastningsgraden beräknats för korsningarna 

redovisade i Figur 28, med hjälp av programmet Capcal. Belastningsgrad är ett mått 

på trafikflödet i relation till befintlig kapacitet i trafikrummet. Om belastnings-graden 

överstiger 1 innebär det stillastående, växande köer. Belastningsgrad under 1 innebär 

att trafiken rullar på genom korsningen, även om värden nära 1 kan innebära viss 

köbildning. På grund av rådande läge under coronapandemin, har inte tillförlitliga 

trafikräkningar varit möjliga att genomföra. Istället har indata till beräkningarna varit 

trafikmängder framtagna med Trafikverkets alstringsverktyg, antaganden om 

svängandelar samt uppskattning att maxtimmestrafiken är 10 procent av ÅVDT. 

Eftersom resulterande belastningsgrader är långt från gränsvärdet finns det stort 

utrymme för felmarginaler. 
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Figur 28. Belastningsgrad i korsningspunkterna längs med Skogshöjden, med alstringen från 
skolan och, för cirkulationsplatsen, även trafikprognos för Alingsåsvägen år 2040 

I cirkulationsplatsen mellan Alingsåsvägen och Skogshöjden är belastningsgraden 

under 0,5. Med trafikökning på Alingsåsvägen enligt prognos för år 2040 blir 

belastningsgraden under 0,7. För övriga korsningspunkter längs med Skogshöjden är 

belastningsgraden under 0,2. Ingen generell trafikökning beräknas för Skogshöjden 

och de anslutande, mindre vägarna, eftersom trafikalstringen från skolan redan är 

adderad till dagens trafik. Eftersom det är så låga belastningsgrader finns det 

utrymme för ytterligare exploatering i Norra Hallsås. 

3.2.2 Stopphållplats 

Förutom korsningspunkter kan hållplatsutformning påverka kapaciteten på vägen. I 

samband med byggnation av skolan behöver busshållplats Hallsås byggas om. Den 

önskas utformas som stopphållplats eftersom dessa har hög trafiksäkerhet för 

oskyddade trafikanter när de hindrar fordon att köra om bussen när den står på 

hållplatsen. 

Trafikverket har tagit fram riktlinjer för vilken hållplatsutformning som är lämplig 

utifrån hur många bussar som stannar per timme och hur stor trafikmängden är i 

maxtrafik på vägen, se Figur 29. Grafen utgår från belastningsgrad 0,6. 

Eftersom trafiken i maxtimmen har uppskattats till cirka 150 fordon i båda riktningarna 

kan en dubbel stopphållplats trafikeras av 50 bussar i timmen utan att belastnings-

graden överstiger 0,6. Det bedöms därför vara möjligt att anlägga en stopphållplats i 

detta läget. 
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Figur 29. Gränslinjer för hållplatstyp på dubbelriktad 2-fältig gata, belastningsgrad 0,6, 
medelstopptid 30 sekunder 4  

 

  

4 VGU-guide - Stödjande kunskap, Trafikverket. https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-

SE/14438/RelatedFiles/2016_083_vagar_och_gators_utformning_stodjande_kunskap.pdf  

https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/14438/RelatedFiles/2016_083_vagar_och_gators_utformning_stodjande_kunskap.pdf
https://trafikverket.ineko.se/Files/sv-SE/14438/RelatedFiles/2016_083_vagar_och_gators_utformning_stodjande_kunskap.pdf


 

 

 
Sida 29/45 

 

 

4 Trafikförslag för planområdet 
Ett trafikförslag har tagits fram för att visa hur en möjlig trafiklösning kan se ut när 

den föreslagna skolan byggs ut. På vägarna till skolan norrifrån, från busshållplatser 

och parkering, har det varit en förutsättning att lutningen inte får överstiga 5 %. 

Söderifrån är det inte möjligt att få till helt tillgängliga vägar på grund av de 

topografiska förhållandena. I de områden som i detaljplanen klassas som ”Natur” 

kommer befintliga stigar finnas kvar. Trafikförslaget i sin helhet i Bilaga 1 och 

översiktligt i  Figur 30. 

 

Figur 30. Översiktligt trafikförslag för området. 

4.1 Huvudgatan 

Förslaget innebär att Huvudgatan (Skogshöjden) förlängs västerut med samma 

typsektion som idag, se Figur 31. Det innebär att gatan föreslås vara 7,0 m bred med 

en gemensam gång- och cykelväg som är 3,0 m bred på södra sidan. Gatan och gång- 

och cykelvägen föreslås separeras av en 2,0 m bred gräsremsa/grunt dike, medan 

djupare diken föreslås på södra och norra sidan Huvudgatan. 

 

Figur 31. Sektion för Huvudgatan 

Gång- och cykelvägen föreslås på delar av sträckan nyttja den befintliga 

Räddningsvägen. I de östra delarna behöver dock både gång- och cykelvägen och 
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vägen läggas längre norrut för att få plats med parkeringsplatser och samtidigt bevara 

sumpskogarna. Ungefärliga höjder har satts med hänsyn till tillgänglighet, 

grundvattennivåer och VA-ledningar.  

Gatan föreslås även fortsatt vara en återvändsgata och avslutas med en vändplats för 

boggiebuss så att linjebusstrafiken och skolbussarna kan vända. I gatans avslut 

föreslås en bom, likt idag, för att möjliggöra räddningsväg för räddningstjänsten. 

Vändplatsen bör ingå i detaljplanen och planläggas som gata. Busshållplatsen utformas 

som en fickhållplats för två bussar (oberoende av varandra) och yta finns för att 

utrusta den med en väntkur mm.  

I framtiden kan det bli aktuellt att exploatera ytterligare norr om huvudgatan och 

därför har en framtida koppling norrut visats i anslutning till vändplatsen, som då kan 

byggas om till en trevägskorsning eller cirkulationsplats och även koppla ihop 

Skogshöjden med Torpadalsstigen. 

4.2 Parkering 

Det är lämpligt att placera majoriteten parkering för cykel och moped klass II i 

anslutning till den östra gång- och cykelvägen eftersom Skogshöjden är den väg till 

skolan som är säkrast för de oskyddade trafikanterna. Cykel- och mopedparkering bör 

även finnas i närheten av skolbyggnaden på den västra sidan, som kan användas både 

för skolans verksamhet så väl som idrottshallens verksamhet. Här bör även parkering 

för moped klass I finnas, som kan använda Skolgatan in.  

Baserat på Lerums kommuns parkeringspolicy (2011) behövs 112 parkeringsplatser 

varav 6 parkeringsplatser för rörelsehindrade för den nya skolans behov. I 

trafikförslaget föreslås de 6 parkeringsplatserna för rörelsehindrade placeras i 

skolbyggnadens närhet, medan övrig parkering föreslås på en större parkeringsyta i 

anslutning till huvudgatan, cirka 300 meter norr om skolan.  

Parkeringen föreslås få en egen in- och utfart öster om anslutningsvägen till skolan. På 

så vis skapas goda möjligheter att separera leveranstrafik samt trafik till särskolan 

från övrig trafik till skolan och samtidigt undvika hämtning och lämning vid 

skolbyggnaden.  

På parkeringsytan föreslås snedparkering i enkelriktade slingor samt en längre 

hämta/lämna-ficka med plats för cirka 16 bilar. Fickan föreslås placeras utmed en ny 

gångväg som följer längs med berget öster om parkeringsytan. Ungefärliga höjder har 

satts med hänsyn till dagvattenrening (raingarden), VA-ledningar och tillgänglighet. 

Enligt Lerums kommuns parkeringspolicy bör avståndet mellan parkering och 

skolentrén vara max 50 meter. Det föreslås dock att policyn frångås i detta fall då det 

av trafiksäkerhet- och framkomlighetsskäl är fördelaktigt att placera parkeringsplatsen 

längre bort från skolan. Genom att hämtning och lämning inte sker i direkt anslutning 

till skolan entré, minskas kontakten mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. 

Vidare kan ett längre avstånd mellan skolan och parkeringsplatsen även minska 

vårdnadshavares benägenhet att skjutsa till skolan och istället öka det hållbara 

resandet.  

En risk med att hämtning och lämning sker längre bort från skolan, är att 

vårdnadshavare kan komma att bryta mot parkeringsreglerna och ändå köra hela 

vägen fram. Det finns därmed risk för felparkeringar på ytor som inte är avsedda för 

hämtning och lämning.  
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4.3 Skolgatan 

En ny separat gata för leveranser till skolan och angöring till särskolan samt parkering 

för rörelsehindrade (PRH) föreslås i den västra delen av planområdet. Gatan föreslås 

vara 5,5 m bred med en gemensam gång- och cykelväg som är 3,0 m bred på östra 

sidan. Gatan och gång- och cykelvägen föreslås separeras av en 2,0 m bred 

gräsremsa/grunt dike och djupare diken föreslås på båda sidor, se typsektion i 

Figur 32.  

Figur 32. Typsektion för Skolgatan 

Då området är kuperat kommer gatan luta från huvudgatan ner mot den nya skolan. 

På grund av nya VA-ledningar och skyfallshantering har en lågpunkt och en högpunkt 

satts. Vidare har höjder satts ner mot skolan som visar en längslutning på max 8 

procent. 

I anslutning till skolbyggnaden illustreras två vändplatser. Den norra är dimensionerad 

för normal lastbil (LBn) och är avsedd för angöring av leveranser till skolan. Den södra 

är avsedd endast för angöring till särskolan och är dimensionerad för färdtjänsttaxi 

(LBm). Vid respektive vändplats har tre parkeringsplatser för rörelsehindrade 

illustrerats. Placeringen av vändplatserna är anpassade utefter en första skiss på 

skolbyggnaden. Detta kan komma att ändras i det vidare arbetet och då kan 

vändplatserna få en ny placering.  

4.4 Gång- och cykelväg österifrån 

En gång- och cykelväg föreslås från den nya busshållplatsen vid Skogshöjden ner till 

skolans östra delar. Stråket bedöms bli attraktivt för de som går, cyklar samt åker 

moped klass II till skolan samt de som åker buss och ska till skolans östra delar. 

Gång- och cykelvägen föreslås vara cirka 5,0 meter bred, 2,0 meter för fotgängare 

och 3,0 meter för cykel, samt inte luta mer än maximalt 5,0 procent mot skolan för att 

vara tillgänglig. Då området är kuperat innebär gång- och cykelvägen ett intrång i 

naturen och på delar av sträckan kommer det bli branta skärningar om intrånget ska 

minimeras. För att öka tryggheten är det viktigt att tänka på belysning samt att 

skärningarna inte blir för höga, för att minska känslan av instängdhet.   
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Figur 33. Typsektion för nya gång- och cykelvägen österifrån 

4.5 Gång- och cykelväg söderifrån och trappa 

För att skapa kopplingar för fotgängare och cyklister söderifrån föreslås en ny gång- 

och cykelväg. Den sträcker sig från skolbyggnadens södra delar ner till den befintliga 

gång- och cykelvägen mellan Gatekullen och Torpadalsbacken. Eftersom området är 

mycket kuperat i dessa delar kan gång- och cykelvägen inte göras fullt tillgänglig, utan 

istället följa befintliga stigar och marknivå så långt som möjligt, dock med en maximal 

lutning på 8 procent. Där så är möjligt föreslås bänkar och vilplan kompensera de 

längre sträckorna med hög lutning (>5 procent). Det kan också bli aktuellt med 

trappor på de allra brantaste partierna. Dessa utrustas i så fall med skenor som gör 

möjligt att rulla en barnvagn eller cykel upp och ner för trappan. 

Cykelparkering bör finnas i anslutning till gång- och cykelvägen som ansluter 

söderifrån, eftersom det är den mest gena vägen från de centrala delarna av Lerum. 

För att skapa en koppling mellan skolan och Naturslingan i sydvästra delarna av 

planområdet föreslås en trappa. Detta eftersom lutningarna i området gör det väldigt 

svårt att få till en tillgänglig gång- och cykelväg utan att göra extremt stora ingrepp i 

den omgivande miljön. Trappan bör göras bred och utrustas med vilplan och skenor 

som gör det möjligt att rulla en barnvagn eller cykel upp och ner för trappan. I 

anslutning till trappan bör även bänkar placeras ut. 
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5 Föreslagna åtgärder utanför detaljplanen 
Det kuperade landskapet tillsammans med ett osammanhängande cykelvägnät 

omkring planområdet innebär att förutsättningarna är mer gynnsamma för fotgängare 

än för cyklister. Det är endast längs med Skogshöjden som det finns en gång- och 

cykelväg hela vägen upp till planområdet. Förutsättningarna på den sträckan skulle 

kunna optimeras genom minimering av behovet av att korsa vägen, enhetlig 

utformning och robust hastighetssäkring på de platser där fotgängare och cyklister 

ändå behöver korsa vägen, samt god belysning och allmänt underhåll på hela 

sträckan. I detta kapitel föreslås åtgärder utanför planområdet. 

5.1 Åtgärder i skolområdets nordöstra hörn 

I skolområdets nordvästra föreslås att den befintliga busshållplatsen vid Skogshöjden 

föreslås byggas om till en dubbel stopphållplats för att möjliggöra hållplatslägen i båda 

riktningar och skapa en tydligare trafikmiljö. Hållplatsen ligger också i anslutning till 

den nya gång- och cykelvägen till skolans östra delar och kan därför också fungera 

som hållplats för skolan för de elever som går i de östra delarna av skolan. 

Möjlighet att passera över Huvudgatan från Huldravägen och Backen till den nya gång- 

och cykelvägen måste skapas. Detta kan göras antingen med passager eller att en 

gångbana anläggs från Backen och österut till busshållplatsen.  

Trafikförslag för dess åtgärder ses i Bilaga 1. 

5.2 Åtgärder på anslutande gator 

Elever och personal kommer i huvudsak anlända till skolan från eller via något av de 

tre områdena som visas tidigare i rapporten i Figur 5; Torpadal, Hallsås och Norra 

Hallsås. I detta kapitel beskrivs lämpliga åtgärder för att säkerställa trafiksäkra 

skolvägar. 

Utgångspunkten är att all fordonstrafik ska angöra skolan via Skogshöjden vilket också 

är den enda vägen till skolan trots att den inte är tillgänglig för alla på grund av den 

branta lutningen. Gång- och cykelbanekopplingar från vägen är dock 

tillgänglighetsanpassade.  

I Tabell 9 har restider mellan de olika vägarna till skolan jämförts, på en 

exempelsträcka från korsningen Häradsvägen – Alingsåsvägen till skolan. Restider 

med bil har hämtats från Google maps. Restider för gång och cykel är en kombination 

av data från Google maps och egna beräkningar där det inte finns befintliga gång- och 

cykelvägar. Gånghastigheten har beräknats vara 4-6 kilometer per timme och 

cykelhastigheten 10-15 kilometer per timme, beroende på hur kuperat det är. 

5 www.maps.google.com [2021-05-12] 

http://www.maps.google.com/
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Tabell 9. Exempel på restider från korsningen Häradsvägen/Alingsåsvägen till skolan, 
via Skogshöjden, Kring-Alles väg respektive Torpadal.  

Från Häradsvägen - 
Alingsåsvägen till skolan via 

Sträckans 
längd [km] 

Uppskattad tid 

bilväg + 
gångväg 

bil + gång gång cykel 

Skogshöjden 2,6 + 0,2 5 + 2 = 7 min 31 min 13 min 

Kring-Alles väg (bil till 
korsning med Richerts väg) 

1,3 + 0,5 3 + 7 = 10 min 23 min 15 min 

Torpadal 1,6 + 0,3 4* + 2 = 6 min 25 min 11 min 

*restiden på i Torpadal har beräknats med hastigheten 20 km/timme. Vägarnas standard och 
terrängen i området leder ofta till ännu lägre hastigheter. Eftersom vägarna är smala innebär 
mötande trafik också en restidsförlust, vilket innebär att restiden i praktiken är mer än 4 minuter. 

De förslagna åtgärderna på de anslutande gatorna har delats upp efter prioritering i tid, 

på kort och längs sikt. I Figur 34 nedan har åtgärderna numrerats. 

Figur 34. Karta där de föreslagna åtgärderna numrerats. 
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5.2.1 Åtgärder på kort sikt 

De föreslagna åtgärderna på kort sikt har delats upp i två prioriteringar: 

• Prio 1 – bör vara klar när skolan öppnar

• Prio 2 – kan färdigställas inom ett par år efter öppnandet

Norra Hallsås, Skogshöjden 

Det mest framkomliga alternativet för motortrafik är att åka via Skogshöjden. Utmed 

sträckan finns få korsningspunkter och den gång- och cykelbana som löper parallellt är 

separerad från körbanan med kantsten eller grönremsa. Gång- och cykelbanan korsar 

Skogshöjden på två ställen och sex anslutande vägar.  

Vidare måste alla åtgärder som genomförs på Skogshöjden utformas med hänsyn till 

kollektivtrafikens och räddningstjänstens behov av framkomlighet och resenärernas 

bekvämlighet. Stopphållplatserna längs med Skogshöjden är bra utifrån ett 

hastighetsdämpande perspektiv. Däremot bör utformningen av hållplatsen 

Höjdenhemmet ses över eftersom den nuvarande utformningen leder till problem med 

att väntande resenärer blir stående i gång- och cykelbanan. Det pågår dock 

detaljplanearbete (Detaljplan för bostäder och äldreboende Höjdenhemmet) i området 

och hållplatsen föreslås ses över i det arbetet. 

Genom att satsa på åtgärderna som beskrivs nedan blir vägen trafiksäker för 

oskyddade trafikanter samtidigt som den förblir det mest attraktiva och effektiva 

alternativet för motordrivna fordon som ska till och från skolan. 

1. Tydliggör gång- och cykelpassage med vägmarkering (cykelrutor) – Prio 1

Gång- och cykelpassagen över Naturslingan behöver markeras upp och 

förtydligas. Idag saknas helt vägmarkering vilket gör det otydligt för både 

oskyddade trafikanter och bilister. 

Figur 35. Gång- och cykelpassage över Naturslingan behöver kompletteras med 
vägmarkering. Bilden visar gång- och cykelpassage över Skogshöjden i anslutning till 
korsningen med Naturslingan. 
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2. Gör förhöjda gång- och cykelpassager – Prio 2

För att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter föreslås att flertalet av gång- 

och cykelpassagerna längs Skogshöjden förhöjs, och markeras med cykelrutor. På 

grund av Skogshöjdens lutning är det lätt att både bilister och cyklister får upp högre 

hastighet än vad som är trafiksäkert.  

Figur 36. Foto över en av gång- och cykelpassagerna som föreslås göras förhöjda 

3. Cykelvägvisning och vägmarkering kompletteras där gång- och cykelbana byter sida av

vägen – Prio 1

På de två ställen där gång- och cykelbanan byter sida kompletteras cykelvägvisning 

samt vägmarkeringar för att uppmärksamma cyklister på att sänka farten och bilister 

på att många cyklister rör sig på gång- och cykelpassagen.  

Figur 37. En av platserna där gång- och cykelbanan byter sida och det därför behöver 
kompletteras med cykelvägvisning med mer. 
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Hallsås, Kring Alles väg 

Den mest gena vägen för oskyddade trafikanter att ta sig till skolan från centrala 

Lerum och villaområdet Aspenäs, är genom Hallsås. För motortrafik är detta alternativ 

olämpligt eftersom framkomligheten är begränsad längs de smala gatorna genom 

villakvarteren. Det finns inte heller någon lämplig yta för hämtning/lämning. Ökade 

trafikmängder kan därmed få negativa följder för de boende i området. För att minska 

riskerna att vägarna i Hallsås ändå används av vårdnadshavare som ska hämta/lämna 

sina barn på skolan, krävs hastighetsdämpande och kapacitetsbegränsande åtgärder 

på de vägar som leder mot planområdet. Även det bristfälliga gång- och cykelnätet 

behöver förbättras för att öka trafiksäkerheten och attraktiviteten för oskyddade 

trafikanter. 

Genomgående gång- och cykelnät saknas. Idag finns en gång- och cykelbana på östra 

sidan gatan av Kring Alles väg mellan Alingsåsvägen och Gunnar Wennerbergs gata, 

men därefter släpps cyklister ut i blandtrafik. 

Genom de befintliga samt planerade åtgärderna nedan på gatorna i Hallsås kommer 

bilisternas restid öka vilket kan leda till att vårdnadshavarna istället väljer att åka via 

Skogshöjden där framkomligheten är god. Enligt Sveriges Kommuner och Regioner har 

farthinder en avvisande effekt på biltrafik och kan leda till överflyttning av biltrafiken 

till andra gator. I Åtgärdskatalogen för säker trafik i tätort framgår det att farthinder 

kan leda till 25 procent minskning av biltrafiken. Detta kan därmed ses som ett 

styrmedel för att flytta över biltrafiken till mer lämpade gator6 (SKL 2009). 

Följande åtgärder föreslås i området: 

4. Ny gång- ochcykelbana på Kring Alles väg inklusive farthinder (mellan Gunnar

Wennerbergs väg – Richerts väg) – Prio 1

På sträckan saknas idag cykelbana helt, vilket bedöms erfordras för att kunna säkra en 

skolväg från Lerums centrum upp till skolan. Därför har ett trafikförslag har tagits fram 

för Kring-Alles väg, mellan Gustafs Dahlens väg och Richerts väg. Norr om korsningen 

upp till Richerts väg föreslås att körbanan smalnas av till 5,5 meter och att en 

gemensam gång- och cykelbana anläggs på östra sidan gatan. 

Längs sträckan föreslås även farthinder för att få ner hastigheterna och göra det 

oattraktivt för bilister att lämna barn längs Kring Alles väg. Mellan de förhöjda 

passagerna skulle även chikaner kunna anläggas för att minska hastigheten och 

framkomligheten ytterligare. Trafikförslaget ses i sin helhet i Bilaga 2. 

Genomförs föreslagen gång- och cykelväg längs med Kring-Alles vägs östra del 

kommer körbanan bli smalare på vissa sträckor, vilket sänker hastigheten och 

kapaciteten för biltrafik på vägen ytterligare. 

På östra sidan gatan pågår även ett annat planarbete för en ny förskola, vilket gör att 

utformningen kan komma att justeras något.  

6 Sveriges Kommuner och Landsting och SKL kommentus (2009) Åtgärdskatalog för säker trafik i tätort. Tredje 

utökade upplagan. Stockholm 
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Figur 38. Delen av Kring Alles väg som idag saknar cykelbana 

5. Ny gång- och cykelbana (flytt till östra sidan) på Kring Alles väg (Gustaf Daléns väg –

Richerts väg) - Prio 2

För att få en mer gen och trafiksäker skolväg skulle gång- och cykelbanan 

kunna flyttas till östra sidan Kring Alles väg mellan Gustaf Daléns väg och 

Richerts väg. Även detta förslag ses i trafikförslaget i Bilaga 2. 

Figur 39. Kring Alles väg där cykelbanan i nuläget ligger på den västra sidan vägen 
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6. Bredda gångbanan på Richerts väg (Kring Alles väg – Gatukullen) - Prio 1

På Richerts väg föreslås att bredda gångbanan för att kunna göra om denna 

del till gång- och cykelbana, trots att den blir något smalare än önskvärt. På 

Gatekullen är biltrafiken så pass låg, eftersom det är en återvändsgata, att det 

anses tryggare för cyklister att röra sig i blandtrafik.  

Figur 40. Början på Richerts väg 

7. Ersätt blomlådor med permanenta chikaner – Prio 1

På Kring-Alles väg västerifrån, mellan Häradsvägen och Richerts väg, är 

gatusektionen idag så pass smal att det inte finns möjlighet att bredda den 

befintliga gångbanan till en gång- och cykelbana. Cyklister är alltså även 

fortsatt hänvisade till blandtrafik på sträckan. För att hastighetssäkra vägen 

ytterligare föreslås de blomlådor som idag finns utplacerade att ersättas med 

permanenta chikaner. Optimal placering av dessa studeras i senare skede.  

Figur 41. Kring Alles väg ner mot Häradsvägen 
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8. Sätt upp ”chikaner/port” vid infarten till Richerts väg- Prio 1

För att göra Richerts väg mindre attraktiv för billister och visa att det endast är 

en bostadsgata rekommenderas att en chikan anläggs i vägens södra ände. 

Figur 42. Infarten till Richerts väg 

Torpadal 

Vägarna i Torpadal är grusbelagda och det finns flertalet branta backar. Det kommer 

troligtvis enbart vara elever och personal som bor i Torpadal som kommer anlända till 

skolan från detta håll. Med den låga hastigheten och begränsade trafikmängden anses 

det trafiksäkert nog för oskyddade trafikanter att röra sig i blandtrafik.  

Det finns i dagsläget inga planer att öppna bommen vid Räddningsvägen i norr. En ny 

vägkoppling från Skogshöjden till Olofstorpsvägen har diskuterats med är inte aktuell i 

dagsläget. Föreslagna trafiklösningar omöjliggör dock inte ett sådant projekt i 

framtiden. 

Inga åtgärder föreslås på Torpadals befintliga vägnät. 

Den nya busshållplatsen i planområdets nordvästra hörn kommer innebära bättre 

tillgänglighet till kollektivtrafik för de boende i Torpadal, något som förhoppningsvis 

kan innebära minskad biltrafik i området.

5.2.2 Åtgärder på lång sikt 

Några av åtgärderna har ansetts så pass komplexa att det inte kan förväntas vara 

klara till skolans öppnade och de kommer kräva mer omfattande utredningar. 

9. Bygg ut till gång- och cykelbana på västra sidan Skogshöjden

På lång sikt skulle möjligheten att bygga om Skogshöjden mellan Höjdenvägen 

och Hallegårdsvägen kunna studeras. Detta för att kunna ha en gång- och cykelbana 

på västra sidan hela vägen. Eftersom flertalet målpunkter längs sträckan ligger på 

östra sidan av vägen behöver det även fortsättningsvis också finnas en gång- och 
cykelbana där. Detta är en större åtgärd som troligtvis innebär bergsprängning och 

eventuellt fastighetsintrång. 
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Figur 43. Skogshöjden, där ny gång- och cykelbana på västra sidan vägen skulle kunna 
börja 

10. Studera möjlig cykelkoppling mellan Häradsvägen och skolan

Idag saknas en cykelkoppling mellan Häradsvägen och skolan. Det finns ingen 

självklar lösning för det och det behöver därför studeras vidare separat. En 

möjlig lösning är att bygga en gång- och cykelbana på Kring Alles väg, men 

det innebär flertalet fastighetsintrång alternativt att körbanan enkelriktas. 

Figur 44. Kring Alles väg ner mot Häradsvägen 
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5.3 Kollektivtrafikåtgärder 

Idag finns det en hållplats i anslutning till planområdet som trafikeras av linje 531. 

Denna går i halvtimmestrafik under högtrafiktimmarna och en gång i timmen övrig tid. 

Restid med linjen är omkring 11 minuter till Lerum station och 22 minuter till Floda 

station. När ytterligare en hållplats, se trafikförslag i bilaga, tillkommer på linjen 

kommer tidtabellen att påverkas genom längre körsträcka och ett extra stopp. 

Eftersom skolan ligger på en höjd kan förbättrad kollektivtrafik vara ett effektivt sätt 

att minska bilresandet. En viktig del av attraktiviteten för kollektivtrafik är flexibilitet. 

Om hållplatserna vid skolan även fortsatt bara trafikeras av en linje, som i sin tur 

täcker en begränsad del av övriga tätorten föreslås en ökad turtäthet när skolan 

öppnas för att öka resandet med kollektivtrafik. Det innebär också att det blir enklare 

att byta till/från andra linjer.  

I Trafikverkets alstringsverktyg ger en turtäthet på 10-15 minuterstrafik en skillnad på 

cirka 100 resor per dag med bil för en skola med 1000 elever, se tabell nedan.  

Tabell 10. Tabell över kollektivtrafikens turtäthet som visar antal genererade resor med bil 
respektive buss beroende på turtäthet. 

Trafikering buss Bilresor Kollektivtrafikresor 

Skola med 1000 elever 30-60 min (dagens) 1053 975 

10-15 min 964 1185 

Skola med 800 elever 30-60 min (dagens) 838 775 

10-15 min 768 841 

Bergslingans hållplats har idag endast ett hållplatsläge i riktning mot centrum. När 

körsträckan för bussen förlängs mot skolan är det önskvärt att göra hållplatsen 

dubbelriktad, även med ett hållplatsläge från centrum. 

5.4 Beteendepåverkande åtgärder 

För att uppnå en trafiksäker och trygg trafiksituation kring skolan föreslås att de 

rekommenderade fysiska åtgärderna i utredningen kompletteras med beteende-

påverkande åtgärder. Att satsa på beteendepåverkande åtgärder som hjälper till att 

höja statusen på de hållbara trafikslagen och minska antalet vårdnadshavare som 

skjutsar sina barn till och från skolan, kan resultera i att trafikmiljön avlastas under 

hämtning- och lämningstider. Detta kan bidra till ökad trafiksäkerhet, framkomligheten 

och trygghet samt ge eleverna positiva erfarenheter, upplevelser och förbättra deras 

hälsa.  

Skolan och kommunen har möjlighet att informera och öka kunskapen om hållbara 

resesätt och på så sätt ändra inställningen hos personal, elever och vårdnadshavare. 

Exempel på beteendepåverkande åtgärder som kan genomföras av skolan i samverkan 

med kommunen är: 
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- Utskick till vårdnadshavare vid skolstart med information gällande

trafiksäkerhet och önskat beteende vid hämtning och lämning.

- Evenemangsdagar, till exempel cykeldagar på skolan med cykelservice,

information om trafiksäkerhet, tävlingar med priser som reflexvästar, hjälmar

och andra cykeltillbehör för elever. Även cykelutmaningar för skolans personal

kan anordnas för att öka det hållbara resandet.

- Vandrande skolbuss som arrangeras av skolan och vårdnadshavarna.

- Informationsspridning gällande trafiksäkerhet och hållbart resande på forum

som elevråd och föräldramöten, med stöd från kommunen.

För de föreslagna beteendepåverkande åtgärderna är det viktigt att uppföljning och 

utvärdering sker mellan elever, vårdnadshavare och skolan samt kommunen. 
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6 Fortsatt arbete 
Det finns några punkter som är viktiga att Lerums kommun tar med sig som 

förutsättningar för att trafiklösningarna ska vara genomförbara: 

- Det är ett krav att skolan ska ha tillgänglighetsanpassade stråk norrifrån, 
eftersom det är där busshållplatser och parkeringar finns. Det innebär att 
lutningen inte får överstiga 5 procent, om det är möjligt inte mer än 4 procent. 
På alla vistelseytor (parkeringsplatser mm) får lutningen inte överstiga 2 

procent.

- Ur trafikperspektiv kan skolan med fördel utformas med suterrängvåningar för 
att möjliggöra så många tillgängliga gång- och cykelkopplingar som möjligt.

- Skolbyggnadens utformning bör anpassas så att särskolan kan få en egen trygg 

entré med tillhörande vändplan/parkering.

- Skolans huvudentré och leveransentré bör inte kombineras av 
trafiksäkerhetsskäl.

- Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska ligga max 25 meter från skolan entré.

- Enligt Lerums parkeringspolicy bör angöringsplatser för besökare till skola 
årskurs 3 ligga max 50 meter från entré. Detta är svårt att anordna här utan 
att leda in trafiken på skolområdet. Det bör dock finnas i beaktning vid fortsatt 
planering av skolbyggnaden och var i byggnaden de olika årskurserna 
lokaliseras.

- Infarten till Skolgatan bör utformas på ett sådant sätt att det blir tydligt att den 

endast är till för behörig trafik, som exempelvis leveranser och färdtjänst. 

Detta kan även kompletteras med reglering av gatan.

- Dragningen av Skolgatan kan behöva justeras något så att den inte blir lika rak 

som trafikförslaget visar. Detta kan först göras under detaljprojekteringen när 

inmätning är gjord.

- Sektionen av Skolgatan kan justeras något så att gång- och cykelvägen blir 
bredare i fall kommunen ser ett behov av det. Detta kan exempelvis göras 
genom att minska bredden på grönytan mellan körbana och gång- och 
cykelväg.

- Utformningen och placeringen av busshållplatsen i nordöst kan justeras något 
under detaljprojekteringen om man ser ett behov av det.

- Moped klass I får inte köra på gång- och cykelvägar vilket innebär att de 
kommer bli anvisade till Skolgatan. Parkering för dessa behöver därför ligga i 
anslutning till det stråket så de inte kör in på skolgården. Det innebär också att 

de äldre elevernas hemvist bör vara på den sidan skolan.

- Gång- och cykelvägen söderifrån är inte studerad i detalj utan visar endast en 
möjlig dragning där lutningen inte överstiger 8 procent. Den behöver utformas 

så att cyklisternas hastigheter inte blir för höga och med plats för sittplatser 

och vilplan. Utformningen behöver också diskuteras med kommunens 

driftenhet, så det är möjligt att underhålla den.

- Om cykelparkering anläggs vid Gatukullen kan det innebära problem med 
skadegörelse och stölder då man inte har uppsikt över den från skolan. Det kan 

även innebära att eleverna inte väljer att cykla eftersom parkeringen ligger för 

långt från skolområdet.
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- Viktigt att Gatukullen samt gång- och cykelkopplingen mellan Gatukullen och 
Torpadalsstigen kan vinterväghållas, även om det är för brant enligt  
driftenhets krav.

- Regleringen på Kring-Alles väg kan behöva ses över för att ytterligare 
förhindra att vårdnadshavare från att släppa av sina barn där.

- Utformningen av gång- och cykelbanan på Kring-Alles väg behöver samrådas 

med detaljplanen för ny förskola.
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