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Inledning 

Arboga kommun ligger i Västmanlands län, mitt i navet Örebro - Västerås- 

Eskilstuna med cirka 4–5 mil till respektive stad.  

Arboga har en positiv befolkningsutveckling, idag ligger invånarantalet på 

cirka 14 000.  Målet är att invånarantalet ska växa till 15 000 mot 2030. 

Detta bidrar till att behovet av bostäder, grundskola, förskola samt nya 

lokaler för vård och omsorg ökar. 

Kommunen har tagit fram en detaljplan för området ”Vasagymnasiet och 

Kastanjen”. Detaljplanen möjliggör fastighetsreglering och uppförande av 

nya bostäder. Detaljplaneförslaget antogs av Kommunstyrelsen den 18 

maj 20211. 

Trafikutredningen syftar till att kartlägga dagens trafik och samtidigt väga 

in framtida trafikrörelser. Utredningen har tagit fram olika åtgärder i 

trafiksystemet kopplat till trafikalstring och vilket gaturum som bör 

skapas. Det är av stor vikt att vägens hastighet återspeglas i gaturummet. 

Utredningen har även analyserat möjligheten till ny koppling mot 

området för att sila trafiken. 

 

 
1 Detaljplanen har överklagats till Mark- och miljödomstolen samt till 
Förvaltningsrätten och inväntar beslut. 
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Uppdraget 

VAP VA-Projekt AB har genom Arboga kommun fått i uppdrag att ta fram 

en trafikutredning gällande trafikförsörjningen av Vasagymnasiet. 

Arboga kommun har tagit fram en detaljplan för området som ligger i 

anslutning till Vasagymnasiet och möjliggör för fler bostäder. 

Det finns idag bara en huvudsaklig väganslutning (Östra Ladubacksgatan) 

som trafikförsörjer gymnasieskolan och det planerade bostadsområdet. 

Boende längs med gatan har klagat på höga hastigheter och en ohållbar 

trafiksituation. Planen har blivit överklagad och för att ta sig vidare i 

processen har en trafikutredning efterfrågats. 

Syftet med utredningen är att lyfta fram för- och nackdelar med att 

öppna upp Bondegatan österut som idag delvis är GC-väg (Tegvägen). 

Det finns viktiga aspekter att beakta och nedanstående punktlista är en 

uppräkning av frågor som ska finnas med i trafikutredningen. Trafik-

utredningen innehåller följande delar: 

• Allmän kartläggning av nuvarande vägstruktur i området. 

Årsdygnstrafik (ÅDT) i berört område och vilken trafik alstrar 

bostadsområdet? 

 

• Ett platsbesök har utförts för att se trafiksituationen på plats. 

 

• Utredningen har undersökt om det går att få en ungefärlig bild 

över Gymnasieskolan. Antal elever, var dom bor, vilka färdvägar 

som nyttjas och med vilka färdmedel? 

 

• Utredningen presenteras i fyra scenarier, där scenario ett 

beskriver hur befintligt vägnät påverkas genom ny trafikalstring 

från planområdet. Scenario två beskriver hur trafiken fördelas 

såvida en ny väganslutning möjliggörs (Bondegatan). Scenario 3 

beskriver hur trafiken skulle fördelas genom att separera 

väganslutningarna från skolan och Kastanjen och parallellt göra 

en förändring i parkeringssituationen. Scenario 4 beskriver hur 

trafiken från skolan och Kastanjen fördelas såvida Skolvägen 

stängs och parkeringsytor på skolområdet begränsas. 

 

• Utredningen har tittat närmare på vilka konsekvenser som 

uppstår såvida Bondegatan öppnas upp. Hur kommer den nyttjas, 

kommer nya smitvägar uppstå? 

 

• Utredningen har tagit fram förslag på hur Bondegatan kan 

utformas för att få en efterlevnad i reglerad hastighet. Kan något 

ytterligare göras på Östra Ladubacksgatan för att dämpa 

hastigheterna? 

 

• Parkeringsutformningen vid skolan har studerats med avseende 

på lokalisering och storlek. 
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Avgränsning 

Utredningen har geografiskt avgränsats till det rödstreckade området 

enligt figur 1. Befintligt vägsystem har identifierats, de större 

genomfartslederna som angränsar till utredningsområdet illustreras i 

kartan. 

Befintliga gång och cykelvägar har kartlagts och kollektivtrafiken har 

redovisats. 

 

I samband med att en ny detaljplan tagits fram i området så har befintliga 

och framtida trafikrörelser studerats. Utredningen har tagit fram förslag 

på hur området på sikt kan komma att trafikförsörjas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Utredningsområde. 
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Nulägesbeskrivning 

Bakgrund 

I och med att det skett en bolagisering av kommunens 

fastighetsverksamhet har en del av kommunens fastigheter sålts till det 

kommunala fastighetsbolaget. Detta medför att en detaljplaneläggning 

och fastighetsreglering är nödvändig för att plankartans bestämmelser 

ska stämma överens med markförsäljningen och de nya 

ägorförhållandena som gäller på platsen. Planläggning behövs även för 

att möjliggöra för nya bostäder. 

Detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen 

Syftet med den nya detaljplanen är att möjliggöra för nya bostäder och 

att justera kvartersmarkens omfattning och användning. För att bidra till 

att tillgodose behovet av centrumnära bostäder planläggs områdets östra 

delar för bostadsändamål. Detta innebär en ändring av användningen för 

del av kvartersmarken från allmänt ändamål till bostäder. Det befintliga 

området för skola säkerställs i detaljplanen.  

Skolans utformning och användningsområde påverkas inte av förslaget. 

Förslaget innebär också att verkstaden kan användas för annat än 

skolverksamhet, och att skolan kan expandera i det befintliga 

grönområdet om behov uppstår. 

 

 

 

 

 

Figur 2. Vasagymnasiet och området Kastanjen. 
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Inom planområdet finns befintlig verksamhet etablerad i form av 

Vasagymnasiet. Området är omgärdat av bostäder på samtliga sidor utom 

den västra där Vasahallen är lokaliserad. I planområdets östra del 

möjliggörs för ny bostadsbebyggelse.  

Området ligger i den norra delen av Arboga med mindre än 1 kilometer 

från Stora torget, Arbogas stadskärna. Enligt översiktsplanens2 riktlinjer 

ska området utformas som tät blandstad, huvudsakligen med handel, 

flerbostadshus och kontor. Bebyggelsen behöver även anpassas till den 

omgivande bebyggelsen för att de nya bostäderna ska passa in i 

omgivningen. Öster och norr om det nya bostadsområdet består 

bebyggelsen av enplanshus, i söder finns det tvåvåningshus och i väster 

angränsar området till skolan. 

Planområdets areal uppgår till cirka 6 hektar och omfattar fyra fastigheter 

(Kastanjen 1, Lönnen 1 samt delar av Ladubacksgärdena 1:2 och 

Ladubacksgärdena 1:27). Arboga kommun är lagfaren ägare för 

fastigheterna Ladubacksgärdena 1:2, Ladubacksgärdena 1:27 och Lönnen 

1. Kommunfastigheter i Arboga AB äger Kastanjen 1. Detaljplanen 

möjliggör byggande av radhus med 25 bostäder.  

 

 
2 Framtidens Arboga-Översiktsplan för Arboga kommun med utblick mot 2030, 
antagen av kommunfullmäktige 2018-03-15. 

Figur 3. Planområdets lokalisering. 
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Figur 4. Detaljplan för Vasagymnasiet och Kastanjen. 
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Nuvarande trafikstrukturer 

Vägnätet  

Trafikförsörjning för Vasagymnasiet sker idag via Östra Ladubacksgatan 

och Norra Långgatan genom ett befintligt bostadsområde. 

Årsdygnstrafiken (ÅDT) på Östra Ladubacksgatan mättes år 2019 och var 

då 170 bilar per dygn med en låg andel tung trafik (2,2%).  

På Norra Långgatan har inga trafikmätningar utförts. Däremot har 

utredningen uppskattat ett ÅDT med stöd av Östra Ladubacksgatans 

trafiksiffror. En kontrollräkning har utförts genom att beräkna bostäder 

längs med gatan och se hur många trafikrörelser som skapas i 

kombination med trafikalstring från skolan. Utredningen anser att Norra 

Långgatans ÅDT är jämförbart med Östra Ladubacksgatan på 170 ÅDT. 

Transporter och trafik till Vasagymnasiet kan upplevas som störande för 

boende i området och det har signalerats om att hastigheten inte 

efterlevs (30 km/h). Mätningar indikerar på att en viss andel kör för fort i 

området, nivåerna är jämförbara med liknande områden i Arboga.  

Skolans parkering med infart från Östra Ladubacksgatan och utfart mot 
Norra Långgatan är lokaliserad i anslutning till skolans lokaler och förser 
skolans personal och elever med parkeringsplatser. På skolan finns 321  
 

 
3 Information som tillhandahållits från Arboga kommun. 

 
 
elever och 44 personal där uppskattningsvis 28 personal och 40 elever 
åker bil till och från skolan3. 
 
Vid platsbesöket 2021-11-25 var beläggningsgraden 60 av 96 
parkeringsplatser. 
Varutransporter/sopbil trafikerar via Norra Långgatan. 

Eftersom Skolvägen är skyltad med motorfordonstrafik förbjuden i väst så 

sker utfart från parkeringen via Norra Långgatan. Östra Ladubacksgatan 

trafikeras i huvudsak av bilister med skolan som målpunkt i en 

färdriktning. I den norra delen av gatan utgörs cirka 25 trafikrörelser av 

boende på gatan och övrig trafik från skolan (145 trafikrörelser i en 

riktning mot skolan)4. 

Trafikrörelserna är störst i morgontrafik när skolan börjar samt en 

trafiktopp vid lunch. Eftermiddagstrafiken är mer utspridd. 

I södra delen av Östra Ladubacksgatan smalnar gatan av i en 

timglasliknande utformning med reglerad hastighet 30 km/h, se figur 5.  

I övrigt så har gatan hastighetsdämpande åtgärder i form av mobila 

pollare som ses i figur 6. 

4 Baserat på rådande reglering i området samt att boende längre ner på gatan 
har ”målpunkt” söder ut mot Engelbrektsleden. 



      
 

10 
 

      

 

Norra Långgatan sträcker sig från skolan och ansluter till Östra 

Ladubacksgatan i sydöst. Gatan är reglerad med 30 km/h och mobila 

pollare är utplacerade på strategiska platser under barmarksperioden 

som ses i figur 7. 

 

 

Figur 5. Östra Ladubacksgatan söderifrån. 

Figur 6. Östra Ladubacksgatan med hastighetsreducerande åtgärder. 

Figur 7. Norra Långgatan mot Vasagymnasiet, utplacerade pollare 
ses längre fram i bilden. 
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Figur 8. Bilden illustrerar vägnätet i utredningsområdet med reglerad hastighet samt parkeringsplatser. 
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Figur 9. ÅDT-siffor, varav tunga transporter inom parentes med mätår.  
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5 2021-11-25, beläggningsgraden var 18/300 vilket kan antas ha med årstiden att 
göra. 

 

Gång- och cykelvägnätet 

Gång- och cykelvägnätet är välutbyggt i denna del av Arboga och det finns 

goda kopplingar till andra delar av staden.  

I figur 10 illustreras befintligt gång- och cykelvägnät med blå streckad 

linje. Vid skolan finns det cirka 300 cykelparkeringar som vid platsbesöket 

hade ett ganska lågt nyttjande5. 

 

 

 

 

 

 

Figur 10. GC-vägnätet. 



      
 

14 
 

      

Kollektivtrafik/skolbussar 

Arboga stationsområde är beläget cirka 450 meter från skolan och 

planområdet. Till och från stationen kan man ta sig via buss och tåg.  

Tågtrafik går på sträckan Stockholm-Örebro, Mälarbanan och 

Svealandsbanan. Järnvägstrafiken kompletteras med anslutande 

busstrafik för lokal och regional kommunikation, samt med tätortstrafik. 

Längs med Skandiagatan finns en busshållplats som trafikeras av busslinje 

351 (Lindesberg-Arboga) och 54 (Smedby-Arboga). Busslinje 351 går 

mellan Lindesberg och Arboga med en turtäthet på cirka en buss i timmen 

mellan kl. 06:00-20:00. Linje 54 färdas mellan Smedby-Arboga och har en 

låg turtäthet med två avgångar per dag (en vid 9-tiden samt en vid 12-

tiden). 

Skolbussar stannar vid Arboga station där eleverna går sista biten mot 

skolan. Ett visst antal mindre skolskjutsar släpper vid entrén på skolan. 

Vid platsbesöket observerades en skolskjuts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Hållplatser för buss och tåg. 
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Sammanfattande nulägessituation 

Vasagymnasiet har idag en huvudsaklig trafikförsörjande väg, Östra 

Ladubacksgatan. Klagomål har inkommit till kommunen då boende i 

området upplever trafiksituationen som ohållbar. De upplever att det är 

mycket trafik i kombination med hastighet som inte efterlevs. 

Det finns hastighetsreducerande åtgärder i form av mobila pollare som är 

utplacerade under barmarksperioden. 

Trafikrörelserna längs med Östra Ladubacksgatan är relativt låga i 

jämförelse med andra bostadsområden. Majoriteten av trafikrörelserna 

genereras från skolan koncentrerat till specifika tider på dygnet. Mest 

trafik uppstår vid skolstart samt en trafiktopp i anslutning till lunch. 

Trafiken som genereras från skolan är i enlighet med nyckeltal som brukar 

tillämpas vid trafikutredningar6. Trots att trafikflödet på gatan generellt är 

lågt så kan boende uppleva att trafiken är störande då det i huvudsak 

bara finns en tillfartsväg till skolan, samtidigt som gaturummet är smalt 

och bebyggelsen ligger nära vägen. 

Arboga har bra gång- och cykelförbindelser som kopplar ihop 

planområdet med den övriga staden. 

För kollektivt resande så ligger Arboga station inom gångavstånd som 

möjliggör arbets- och studiependling via tåg- och busstrafik. 

 
6 30 bilresor/1000m2 BTA ink besök. 
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Scenariobeskrivning 

Utredningen har studerat fyra alternativ för att hantera trafiksituationen 

som uppstår i samband med att den nya detaljplanen genomförs. 

Scenario 1 

I scenario 1 har trafikrörelser som genereras från bostadsområdet 

”Kastanjen” ackumulerats till befintligt vägsystem. Utredningen 

uppskattar tillkommande trafik i området till cirka 100 trafikrörelser7. All 

trafikökning sker på Östra Ladubacksgatan. 

Trafikrörelser från Vasagymnasiet kvarstår och uppskattas utgöra cirka 

145 trafikrörelser per dygn under vardagar. Infarten mot skolans 

parkering kommer förskjutas i nordlig riktning med en vänstersväng från 

den nya väganslutningen mot Kastanjen. Åtgärden innebära att en viss 

andel parkeringsplatser försvinner, uppskattningsvis cirka 10 platser. 

Trots det bedöms inte trafiken minska eftersom befintliga 

parkeringsplatser är väl tilltagna och beläggningsgraden var 60/96 

parkeringsplatser vid platsbesöket. 

Vasagymnasiets trafik kommer fortsättningsvis ha motorfordonstrafik 

förbjuden mot Skolvägen och ledas ut från området via Norra Långgatan.  

 
7 Utredningen har tillämpat nyckeltal baserat på lokalisering och bostadstyp, i 
detta fall har 4 (trafikrörelser) x 25 (radhus) nyttjats vid beräkning.  

Bostäderna inom Kastanjen trafikförsörjs ”huvudsakligen” via Östra 

Ladubacksgatan. Skolvägen i östlig riktning via Stora Brunnsängsgatan 

söder ut, Sågaregatan och Prästgatan med målpunkt Engelbrektsleden är 

också möjlig att nyttja. 

I scenario 1 är trafikrörelserna längs med Norra Långgatan oförändrade. 

Utformningsförslag 

Östra Ladubacksgatan och Norra Långgatans utformning måste ses över. 

Reglerad hastighet som är 30 km/h ska återspeglas i trafikrummet för att 

hastigheten ska få en hög efterlevnad.  

Gaturummet bör utformas som ett ”Mjuktrafikrum (M)”. Östra 

Ladubacksgatan är lång och rak vilket inlever till högre hastigheter. 

Gatubredden är cirka 7–8 meter där gångbanor inkluderas. Norra 

Långgatan är något smalare och krokig.  

I samband med att trafiken ökar på gatan behöver permanenta 

hastighetsdämpande åtgärder tillkomma. Det går att genomföra på olika 

sätt. I figur 12 exemplifieras avsmalning av väg med sidohinder och 

mittrefug8 i en timglasliknande modell. Mittrefugen tvingar fordonet att 

sänka hastigheten innan det passerar timglaset och bidrar till att fordonet 

8 TRV publikation 2021:003, RÅD-VGU, Vägar och gators utformning. 
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håller sig på sin sida. Mittrefuger kan dock bli komplext att få till på en 

villagata med tanke på fastighetsutfarter.  

Det är också möjligt att anlägga sidoförskjutna hinder för att få ner farten, 

det används ofta där de geotekniska förhållandena är så dåliga att gupp 

är direkt olämpliga att 

anlägga. Åtgärden är inte 

lika effektiv som fartgupp. 

Figur 13 visar exempel på 

fartgupp där endast en bil 

kan passera farthindret åt 

gången vilket bidrar till 

reducerad hastighet. 

Konsekvensbeskrivning 

Av tillkommande trafikalstring från Kastanjen bedöms majoriteten 

trafikera Östra Ladubacksgatan. Det är den genaste vägen med god 

framkomlighet. 

Åtgärderna som beskrivs och som föreslås längs med Östra 

Ladubacksgatan bidrar till hastighetsreducering. Genom att smalna av 

gatan på strategiska platser så kommer hastighetsefterlevnaden uppnås. 

Bilister kommer tvingas sänka hastigheten och visa ett större samspel 

mot sina medtrafikanter. Det kommer skapas en tryggare trafikmiljö både 

för trafikanterna och boende i området.  

Vad som är bäst lämpat för området får en närmare analys avgöra. I vissa 

områden kan fartgupp få andra effekter och påverka intilliggande hus 

negativt, det kan bland annat uppstå markvibrationer.  

Sidoförskjutna hinder kan få en negativ effekt som uppmuntrar till 

”rallykörning”.  

I scenario 1 rekommenderar utredningen en timglaslösning alternativt 

fartgupp där fordon ej kan mötas. 

Åtgärder att tillämpa i scenario 1 

• Permanenta hastighetsdämpande åtgärder införs på Östra 

            Ladubacksgatan och Norra Långgatan.      

Figur 12. Avsmalning av väg med sidohinder och mittrefuger. 

Figur 13. Fartgupp som förhindrar att fordon 
kan mötas. 
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Figur 14. Scenario 1. 
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Scenario 2 

I scenario 2 har Bondegatan öppnats för trafik. Trafikalstring som 

beräknats från Kastanjen och Vasagymnasiet har fördelats ut på vägnätet.  

Utredningen har gjort vissa antaganden gällande riktningsfördelning från 

detaljplaneområdet. Trots Bondegatans öppnande kommer majoriteten 

trafik välja den genaste vägen som för många är via Östra 

Ladubacksgatan. Utredningen har antagit att 80 procent9  trafikerar via 

Östra Ladubacksgatan och resterande via Bondegatan. Trafikalstring med 

målpunkt Vasagymnasiet antas köra Norra Långgatan ut från området 

mot Engelbrektsleden. Detta baserat på att utfaren från skolparkeringen 

ligger med närmast anslutning mot Norra Långgatan.  

Genom en överskådlig analys förväntas inte Bondegatan bidra till annan 

smittrafik, möjligen att de boende längst ner på Bondegatan smiter ner 

via Östra Ladubacksgatan.  

Östra Ladubacksgatan får med Bondegatans öppnade cirka 50 

tillkommande trafikrörelser med ett ÅDT på ca 220 trafikrörelser i 

jämförelse med dagens ÅDT på 170.  

Norra Långgatan får ett sänkt ÅDT från 170 till 140 genom att en viss 

andel trafik förflyttat till Bondegatan. 

 
9 80% innebär 116 trafikrörelser (80% av 145 trafikrörelser) från Vasagymnasiet 
och 80 trafikrörelser från Kastanjen. Tillsammans med de 25 trafikrörelser som 

Utformningsförslag 

Östra Ladubacksgatan behöver få en annan utformning för att 

hastighetens ska efterlevas, se utformningsförslag ”Scenario 1” sid 16–17. 

Genom Bondegatans öppnade så behöver hela gatan ses över. 

Gaturummet är mellan 8–11 meter. Idag är det gångbanor på båda sidor 

av större delen av vägen.  

Gatan skulle inrymma en kombinerad gång- och cykelbana på 3 meter 

samtidigt som gångbana på motsatt sida behålls. 

För att få efterlevnad på gällande hastighetsbegränsning så föreslås 

hastighetsdämpande åtgärder tillkomma på strategiska platser, främst 

där det finns ett korsningsanspråk för oskyddade trafikanter. Åtgärder 

som föreslås på Bondegatan är likvärdiga med Östra Ladubacksgatan och 

beskrivs på sida 16–17. 

 

 

 

 

bostadsområdet genererar vi ÅDT-punkten längs med Östra Ladubacksgatan så 
blir det tillsammans ca 220 ÅDT, se figur 15. 
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Konsekvensbeskrivning 

Syftet med att öppna Bondegatan är att avlasta trafiken längs med Östra 

Ladubacksgatan. I det stora så blir det inte några stora förändringar i 

jämförelse med scenario 1. Det är ca 50 trafikrörelser som blir förflyttade 

från Östra Ladubacksgatan till Bondegatan10 samt ett visst antal 

trafikrörelser som försvinner från Norra Långgatan. Majoriteten trafik 

med målpunkt Vasagymnasiet och Kastanjen kommer fortfarande 

trafikera Östra Ladubacksgatan. 

En negativ effekt skulle kunna vara att Bondegatan nyttjas som smitväg 

och att trafiken ökar marginellt på Östra Ladubacksgatan. Den sortens 

trafik antas inte bli något större problem eftersom tidsvinsten blir för 

liten. 

Sista delen av Bondegatans förlängning är idag planlagd som parkmark. 

Vid eventuell ombyggnation kan markanvändningen behöva ändras i 

detaljplan. 

Konsekvenser gällande hastighetsreducerande åtgärder, se sida 17. 

 

 
10 Se figur 14. Genom riktningsantaganden som gjorts så bedöms 20% från 
Vasagymnasiet (58 trafikrörelser) och Kastanjen (20 trafikrörelser) trafikera 
området via Bondegatan. Det blir totalt ca 80 trafikrörelser som silar trafiken från 

Åtgärder att tillämpa i scenario 2 

• Bondegatan öppnas för trafik. 

• Skolvägens reglering ”motorfordonstrafik förbjuden”   

           upphör.   

• Permanenta hastighetsdämpande åtgärder införs på Östra 

            Ladubacksgatan.            

• Anläggning av GC-bana längs med Bondegatan. 

• Permanenta hastighetsdämpande åtgärder införs på  

            Bondegatan. 

 

Östra Ladubacksgatan och Norra Långgatan. Från Östra Ladubacksgatan förflyttas 
50 trafikrörelser genom Bondegatans öppnande. 
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Figur 15. Scenario 2. 
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Scenario 3 

I scenario 3 separeras väganslutningarna till Vasagymnasiet och 

Kastanjens bostäder. Kastanjens trafikförsörjning sker via Bondegatan 

som är avskild från Östra Ladubacksgatan samt Skolvägen. Detta innebär 

100 tillkommande trafikrörelser längs med Bondegatan. För att undvika 

möjlig smittrafik på Stora Brunnsängsgatan via Sågaregatan så kan den 

anslutningen eventuellt stängas för genomfartstrafik. 

Trafikförsörjning till Vasagymnasiet sker som tidigare via Östra 

Ladubacksgatan. Parkeringsytor vid skolan begränsas från 96 till cirka 40 

parkeringsplatser och ersätts med befintliga platser vid Vasahallen. 

Vasahallens parkering har en låg nyttjandegrad dagtid och cirka 50 

parkeringsplatser kan med fördel reserveras till skolan under dagtid.  

Åtgärden bidrar till att trafiken längs med Östra Ladubacksgatan 

begränsas från 145 trafikrörelser (som enbart genereras från skolan) till 

70, ett totalt ÅDT bedöms medföra ca 90 ÅDT/dygn i jämförelse med 170 

idag.  

Skolvägens reglering kvarstår med motorfordonstrafik förbjuden. 

Norra Långgatas  trafikrörelser kommer reduceras från 170 till 90. 

Utformningsförslag 

För att få en bra fördelning på trafiken från området så föreslår 

utredningen att Bondegatan och Östra Ladubacksgatan/Skolvägen 

separeras. Sågaregatan kan eventuellt stängas för genomfartstrafik från 

Bondegatan för att undvika smittrafik på de mindre villagatorna med 

målpunkt Engelbrektsleden. 

För att avlasta Östra Ladubacksgatan ytterligare föreslås cirka hälften av 

parkeringsmöjligheterna från Vasagymansiet förflyttas till Vasahallen. Det 

innebär att trafikrörelser från skolan halveras genom villaområdet. 

Östra Ladubacksgatan behöver få en annan utformning för att 

hastighetens ska efterlevas, se utformningsförslag ”Scenario 1” sid 16–17. 

Genom Bondegatans öppnade så behöver hela gatan ses över. 

Gaturummet är mellan 8–11 meter. Idag är det gångbanor på båda sidor 

av större delen av vägen.  

Gatan skulle inrymma en kombinerad gång- och cykelbana på 3 meter 

samtidigt som gångbanor på motsatt sida behålls. 

För att få efterlevnad på gällande hastighetsbegränsning så föreslås 
hastighetsdämpande åtgärder tillkomma på strategiska platser, främst 
där det finns ett korsningsanspråk för oskyddade trafikanter. Åtgärderna 
som föreslås beskrivs på sida 16–17.  
 

Konsekvensbeskrivning 

I scenario 3 får hela området en förbättrad trafiksituation. Genom att 

avskilja trafiken från skolan kontra bostadsområdet så får trafikalstringen 

en naturlig fördelning.   
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Om Bondegatan öppnas föreslås förbättringsåtgärder. Även om 

trafikökningen blir som störst längs med Bondegatan med 100 

tillkommande fordonsrörelser så kommer framkomligheten för 

oskyddade trafikanter öka genom en ny GC-bana. GC-banan föreslås gå 

längs med hela Bondegatan med koppling mot Tulegatan.  

Vägbanan kommer i och med det att smalnas av. På strategiska platser 

föreslås hastighetsdämpande åtgärder införas för att skapa en tryggare 

miljö för alla trafikanter och för de boende i området. 

Östra Ladubacksgatan kommer få en förbättring med mindre 

genomfartstrafik. Genom att en viss andel parkeringsplatser förflyttas så 

kommer också trafikrörelserna begränsas.  

En konsekvens som uppstår är att gångavståndet från parkeringen vid 

Vasahallen blir något längre. Tidigare var gångavståndet 50–100 meter 

mellan parkering och entré. Från Vasahallen blir gångavståndet cirka 350 

meter, vilket utredningen ändå bedömer som ett rimligt gångavstånd. 

Möjligheten att parkera närmast skolan finns kvar men i begränsat antal. 

Konsekvenser gällande hastighetsreducerande åtgärder ses att läsa på 

sida 17. 

 

 

Åtgärder att tillämpa i scenario 3 

• Vasagymnasiet och Kastanjens väganslutningar separeras. 

• Sågaregatan kan eventuellt stängas för trafik. 

• Cirka hälften av parkeringsplatserna förflyttas från skolan 

            Till Vasahallen. 

• Eventuellt parkeringsreglering på Östra Ladubacksgatan 

            samt Norra Långgatan.   

• Permanenta hastighetsdämpande åtgärder införs på  

            Östa Ladubacksgatan. 

• Anläggning av GC-bana längs med Bondegatan. 

• Permanenta hastighetsdämpande åtgärder införs på 

            Bondegatan. 
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Figur 16. Scenario 3. 
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Scenario 4 

I scenario 4 separeras väganslutningarna till Vasagymnasiet och 

Kastanjens bostäder. Skolvägen stängs för trafik och Kastanjens 

trafikförsörjning sker via Östra Ladubacksgatan. Detta innebär 100 

tillkommande trafikrörelser och ett totalt ÅDT på 125 för Östra 

Ladubacksgatan.  

Trafikförsörjning till Vasagymnasiet föreslås ske via Norra Långgatan. 

Parkeringsytor vid skolan begränsas från 96 till cirka 40 parkeringsplatser 

och ersätts med befintliga platser vid Vasahallen. Vasahallens parkering 

har en låg nyttjandegrad dagtid och cirka 50 parkeringsplatser kan med 

fördel reserveras till skolan under dagtid. Åtgärden innebär att skolans 

trafikrörelser reduceras helt från Östra Ladubacksgatan.  

Generellt innebär scenario 4 en förbättring då berörda gator får lägre 

trafikflöden. Östra Ladubacksgatan får störst skillnad med en reduktion 

från 170 (i scenario 1) till 125 ÅDT. Norra Långgatans uppskattade ÅDT 

sänks från 170 till 165, vilket är en knappt märkbar sänkning. Dock finns 

möjlighet att få en större reduktion såvida fler parkeringsplatser flyttas 

från skolområdet.   

 

 

Utformningsförslag 

 

För att få en bra fördelning på trafiken från området så föreslår 

utredningen att Skolvägen stängs för trafik. Genom förslaget separeras 

skolans trafikrörelser från Kastanjen.  

Cirka hälften av parkeringsmöjligheterna från Vasagymansiet förflyttas till 

Vasahallen. Det innebär att trafikrörelser från skolan halveras i området. 

Östra Ladubacksgatan och Norra Långgatan behöver få en annan 

utformning för att hastigheten ska efterlevas, se utformningsförslag 

”Scenario 1” sida 16–17. 

 

Konsekvensbeskrivning 

I scenario 4 får hela området en förbättrad trafiksituation. Genom att 

avskilja trafiken från skolan kontra bostadsområdet så får trafikalstringen 

en jämnare fördelning.   

Östra Ladubacksgatan kommer få en förbättring med mindre 

genomfartstrafik.  

Norra långgatan får en knappt märkbar reduktion i trafikflödet. Genom 

att en viss andel parkeringsplatser förflyttas så kommer trafikrörelserna 

ändå begränsas. Att reduktionen inte gör sig mer märkbar beror på att 

majoriteten trafik mot skolan tidigare gått i en riktning (in via Östra 
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Ladubacksgatan och ut via Norra Långgatan). I scenario 4 får samma gata 

all trafikalstring från skolan, som totalt är 145 trafikrörelser. 

Trafikrörelserna går att reducera ytterligare såvida ett större antal 

parkeringsplatser förflyttas. Norra Långgatan får dock en förbättring 

genom att hastighetsreducerande åtgärder införs. 

En konsekvens som uppstår är att gångavståndet från parkeringen vid 

Vasahallen blir något längre. Tidigare var gångavståndet 50–100 meter 

mellan parkering och entré. Från Vasahallen blir gångavståndet cirka 350 

meter, vilket utredningen ändå bedömer som ett rimligt gångavstånd. 

Möjligheten att parkera närmast skolan finns kvar men i begränsat antal. 

Konsekvenser gällande hastighetsreducerande åtgärder ses att läsa på 

sida 17. 

Åtgärder att tillämpa i scenario 4 

• Vasagymnasiet och Kastanjens väganslutningar separeras. 

• Skolvägen stängs för trafik. 

• Cirka hälften av parkeringsplatserna förflyttas från skolan 

            till Vasahallen.  

• Eventuellt parkeringsreglering på Östra Ladubacksgatan 

            samt Norra Långgatan. 

• Permanenta hastighetsdämpande åtgärder införs på Östra 

            Ladubacksgatan och Norra Långgatan.    
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Figur 17. Scenario 4. 
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Slutsats 

Utredningen har kartlagt området med nuvarande vägstruktur kopplat till 

befintliga samt framtida trafikrörelser. Trafikalsring som kommer 

genereras från planområdet har lagts in i olika scenarion för att tydliggöra 

vilka effekter som sker i vägsystemet vid specifika åtgärder.  

Vid jämförelse av scenario 1 och 2 sker inga större förändringar gällande 

trafikflödet längs med Östra Ladubacksgatan. Att låta all trafik nyttja 

befintligt vägnät enligt scenario 1 är inte att rekommendera. Skulle 

däremot förflyttning av parkeringsplatser genomföras från scenario 3 till 

scenario 1 så skulle det vara ett möjligt alternativ.  

Genom att öppna Bondegatan enligt scenario 2 så får hela sträckan en ny 

utformning. Det kommer bli mer anpassat till hastighetsnivån och 

oskyddade trafikanter kommer få bättre framkomlighet genom en egen 

GC-bana. Hastighetsreducerande åtgärder föreslås etableras längs med 

Bondegatan. 

Utredningen anser att scenario 3 och 4 är de bäst lämpade alternativen. I 

scenario 3 så sker en generell förbättring i området genom åtgärder som 

beskrivs på sida 22–24.  

Genom att begränsa antalet parkeringsplatser närmast skolan så minskas 

oönskade trafikrörelser genom villaområdet. Begränsas trafiken  

 

 

tillräckligt mycket så är fasta farthinder inte befogat, då kan det vara 

tillräckligt med mobila pollare som finns till förfogande idag. 

Begränsning och förflyttning av skolans parkering skulle kunna ske på 

flera sätt. Möjlighet finns att skapa parkeringsyta sydöst om planområdet 

parallellt med Bondegatan, gångavståndet skulle då bli ca 100 meter 

kortare i jämfört med Vasahallens lokalisering. Utredningen 

rekommenderar dock att gå på det mer kostnadseffektiva förslaget 

genom att nyttja Vasahallens befintliga parkering som annars har ett lågt 

nyttjande dagtid. 

Scenario 4 innebär en förbättring i hela området. Bondegatan lämnas 

orörd. Östra Ladubacksgatan och Norra Långgatan får ett lägre trafikflöde 

genom att Skolvägen stängs och att trafiken separeras mellan 

Vasagymnasiet och Kastanjen. 

Det kommer fortfarande vara befogat att införa hastighetsdämpande 

åtgärder både på Östra Ladubacksgatan och Norra Långgatan för att 

uppnå en efterlevnad i reglerad hastighet. 

Det bör understrykas att begränsning och förflyttning av skolans 

parkering är en möjlig förbättringsåtgärd som går att tillämpa i alla 

scenarier. En konsekvens av åtgärden är sannolikt att parkeringsreglering 

behöver införas på Östra Ladubacksgatan och Norra Långgatan. 


