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Inledning
Bakgrund
Bjurholms kommun arbetar med att ta fram ett beslutsunderlag i syfte att uppföra ett nytt äldrecenter
(vård- och omsorgsboende), förskola, storkök och tvätt i en gemensam byggnad, ”Diamanten”, i
centrala Bjurholm (kommunfullmäktiges beslut 2019-04-15). Den planerade byggnaden ska inrymma
sjuttio platser för vård- och omsorgsboende, en förskola med plats för nittio barn eller motsvarande
sex avdelningar, ett produktionskök med matsal som även ska kunna förse grundskolans elever med
mat samt en tvättinrättning. Byggnadsytan beräknas till ca 7000 kvm BTA. Projektet planeras att,
enligt den övergripande tidplan som framtagits, färdigställas och vara klart för inflyttning under år
2023. För att uppnå önskade samordnings- och synergieffekter är förslaget preliminärt att byggnaden
lokaliseras till kvarteret Arrendatorn i centrala Bjurholm.

Mål
Visionen för ”Diamanten” är att det ska bli navet för en stimulerande och utvecklande förskola och
äldreomsorg där verksamheterna berikas av varandras närhet och ger möjlighet till spännande möten
och utveckling.
Visionen förverkligas genom inriktningsmålen:
•
•
•
•
•
•

Diamanten är välkomnande, erbjuder trygghet, hemkänsla och arbetstrivsel
Genom Diamanten stärks individen som barn, som äldre och som anställd
Utemiljön ska inbjuda till utevistelse och lek
Diamanten ska vara en vacker byggnad med spännande arkitektur och trä som byggmaterial
ska användas i så stor utsträckning som möjligt om det är ekonomiskt försvarbart
Diamanten ska väsentligt bidra till att uppfylla kommunens miljömål
Ny teknik ska användas för att förbättra arbetsmiljö och kvalité

Syfte
Denna utredning syftar till att ta fram förslag på hur skolbussar samt övrig angöring till och från
Castorskolan och de tillkommande verksamheterna kan lösas. Rapporten innehåller även en
sammanställning över parkeringsbehovet för verksamheter i Diamanten inkl. besöksparkering.

\\norconsultad.com\dfs\swe\piteå\n-data\106\32\1063233\6 leverans\03 handling för externgranskning\200514
trafikutredning.docx
2020-07-03 | 4(21)

Uppdragsnr: 1063233-01 Version: 1
Diamanten - trafikutredning |

Förutsättningar
Områdesbeskrivning
Lokaliseringen av det nya vård- och omsorgsboendet och förskolan ligger centralt i Bjurholm i direkt
anslutning till Castorskolan med cirka 280 elever i årskurserna F-9. I närområdet finns även bibliotek,
simhall, idrottshall, gym, Folkets hus samt busstation. Idag är elevernas matsal inrymd i Folkets hus,
men det finns förslag att placera matsalen i den nya byggnaden ”Diamanten”.

Bild 1. Karta över föreslagen placering av nytt vård- och omsorgsboende och ny förskola samt övriga målpunkter i
närområdet.

För den nya byggnaden, ”Diamanten”, har följande behov av byggnadsyta identifierats:
•
•
•
•

Vård- och omsorgsboende: 70 platser, ca 5200 kvm BTA
Förskola: Plats för 90 barn motsvarande sex avdelningar (15 barn/avd. ca 1500 kvm BTA)
Produktionskök och matsal: ca 500–600 kvm BTA
Tvättinrättning: 50–100 kvm BTA

Sammanfattningsvis behövs en byggnadsyta på ca 7200 kvm BTA
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Trafik
Längs Storgatan och Köpmannagatan finns, i de centrala delarna av Bjurholm, gång- och cykelvägar
på bägge sidorna av vägarna. Ytterligare en gång- och cykelväg förbinder området vid Ringvägen norr
om väg 92, med skolområdet genom en friliggande gång- och cykelväg med en planskild tunnel under
väg 92. Det finns även en gångbana mellan busstationen och badhuset.
Busshållplatsen på skolområdet trafikeras av fem lokala busslinjer:
•
•
•
•
•

Linje 113 Bredträsk – Bjurholm
Linje 142 Örträsk – Bjurholm
Linje 144 Agnäs – Bjurholm
Linje 145 Bastuträsk – Bjurholm
Linje 155 Ström – Ottervattnet – Bjurholm

Alla linjer ankommer till uppställningsytan framför Folkets Hus vid klockan 8.10 på morgonen och
avgår från samma plats klockan 13.50 samt 15.35. På eftermiddagarna spänns en lina upp mellan
biblioteket och en av skolbyggnaderna som öppnas först när alla bussar är på plats. På så sätt
undviks att elever springer ut framför någon buss, men trafiksituationen upplevs ändå rörig då det
även rör sig personbilar på ytan (se bild nedan). Linje 113, 142 och 145 trafikeras med fullstora
bussar, medan linje 144 och 155 trafikeras med mindre bussar med plats för ungefär 30 passagerare.

Bild 2. Trafiksituationen vid skolan på eftermiddagen.

I området sker parkering i huvudsak mot fasader och gräsytor. Trafiksäkerhetsrisker kan förväntas
uppstå framförallt när parkerade bilar mot bibliotekets fasad ska backa ut från parkeringen samtidigt
som elever rör sig mellan skolbyggnaderna och matsalen i Folkets hus.
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Bild 3. Karta över befintliga gång- och cykelvägar (gul linje), busslinjer (röda linjer) och parkeringar (blå linjer).

Väg 92, Storgatan och Köpmannagatan tillhör det statliga vägnätet medan Kyrkogatan och övriga
gator i området är kommunala. I området är hastigheten begränsad till 50 kilometer/timme, men på
vardagar utom dag för sön- och helgdag gäller hastighetsbegränsning 30 kilometer/timme på delar av
Kyrkogatan och Skolgatan.
I området finns två trafikmätningar (se bild nedan). På Storgatan väster om Kyrkogatan mättes år
2011 årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) till 620 fordon/dygn och på Storgatan söder om Vännäsvägen
mättes ÅDT till 2330 fordon/dygn år 2017. Utifrån dessa mätningar uppskattas dagens trafikflöde på
Storgatan mellan Kyrkogatan och Rektorsgatan till cirka 1000 fordon/dygn och på Kyrkogatan till cirka
300 fordon/dygn.
Med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg uppskattas de nya verksamheterna i Diamanten alstra
cirka 600 fordon/dygn, varav 200–300 fordon avser förskolans verksamhet och 300–400 fordon avser
övriga verksamheter. Detta innebär att trafikflödet på Kyrkogatan uppskattas bli ungefär 900
fordon/dygn. Trafikflödet på Storgatan mellan Kyrkogatan och Rektorgatan uppskattas öka till 1300
fordon/dygn. Att trafikökningen på denna del endast är 300 fordon/dygn beror på att en del av trafiken
till Diamanten antas flyttas från befintliga verksamheter i exempelvis Bjuregården och Älvgården och
att denna trafik redan idag trafikerar Storgatan.
Sträcka

ÅDT idag

ÅDT i framtiden

Storgatan mellan Kyrkogatan och Rektorsgatan

1000 f/dygn

1300 f/dygn

Kyrkogatan

300 f/dygn

900 f/dygn

Tabell 1. Uppskattade trafikflöden för Storgatan och Kyrkogatan.
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Bild 4. Karta över uppmätta trafikflöden.

Parkeringstal
I Bjurholms kommun finns inga fastställda parkeringstalför bil eller cykel, vilket innebär att bedömt
antal parkeringar för de nya verksamheterna behöver utredas. Behovet av antalet parkeringar
beräknas utifrån antalet anställda och besökare samt hur stor andel av dessa som kan förväntas köra
bil respektive cykla.
Vård- och omsorgsboendet:
Utifrån Bilaga III Rumsfunktionsprogram för Diamanten – Äldreomsorgen kan antal anställda och
besökare uppskattas till följande:
•
•
•
•
•

Vårdpersonal – 4 personer per avdelning samtidigt
Tjänstemän – 8 personer (enhetschefer, MAS, administration, SSK-rehab)
Vaktmästare – 1 person
Hemtjänstgrupp – 18 personer dagtid, varav 12 personer samtidigt
Besökare – 1 per avdelning

Antalet tjänstebilar uppskattas till:
•

8 tjänstebilar för hemtjänst och vårdavdelningar

Förskola:
Antal anställda vid förskolor uppskattas generellt till 15 anställda / 1000 kvm BTA.
Antal besökare vid samma tillfälle uppskattas till 10 besökare / 1000 kvm BTA.
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Produktionskök:
Utifrån Bilaga IV Kravspecifikation, produktionskök Bjurholms kommun har parkeringsbehovet för
anställda uppskattats till 8 bilplatser. Restaurangen planeras inte vara öppen för allmänheten, vilket
innebär att besöksparkering inte är aktuellt.
Tvättinrättning:
Antalet anställda vid tvättinrättningen uppskattas till 3 personer.
Övriga parkeringsbehov:
Utöver ovan nämnda behov finns även följande parkeringsbehov:
•
•
•
•

Personer med nedsatt rörelseförmåga
Färdtjänst och andra nödvändiga transporter som behöver ha nära till entré
Ersättningsplatser för befintliga parkeringar som är lokaliserade inom planområdet (bibliotek,
Folkets hus – parkeringen)
Ersättningsplatser för befintliga parkeringar som är lokaliserade utanför planområdet men som
påverkas av detaljplanens genomförande (högstadiet, ledningscentralen)
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Förslag
Trafiklösningar avseende skolskjutsar
Alternativ 1
Alternativ 1 innebär att samma uppställningsyta som idag används för uppställning av bussarna, men
att denna nås via en ny förbindelse mellan Kyrkogatan och Skolgatan norr om den nya byggnaden.
Förslaget frigör yta för ny verksamhet väster om uppställningsytan, men befintlig uppställningsyta
samt utfarten mot Kyrkogatan blir kvar. Förslaget innebär att bussarnas körsträcka förlängs med 150
meter per tur och 400 kilometer per år, vilket innebär ökade driftskostnader för kommunen då
busslinjerna finansieras efter körsträcka. För att stimulera fler till att gå och cykla samt förstärka
trafiksäkerheten när trafikflödet ökar föreslås en ny gång- och cykelbana längs Kyrkogatan.

Bild 5. Karta över alternativ 1. Gång- och cykelvägar (gul linje) och busslinjer (röda linjer).
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Alternativ 2
Alternativ 2 innebär att busshållplatserna placeras i en vändslinga samt i en ficka längs Kyrkogatan.
Förslaget medför att befintlig mark för uppställning av bussar samt infarten från Kyrkogatan frigörs för
de nya verksamheterna, medan del av fastigheten i sydväst tas i anspråk för vändslingan. Förslaget
innebär att bussarnas körsträcka förkortas med 150 meter per tur och 400 kilometer per år, vilket
innebär minskade driftskostnader för kommunen då busslinjerna finansieras efter körsträcka. För att
stimulera fler till att gå och cykla samt förstärka trafiksäkerheten när trafikflödet ökar föreslås en gångoch cykelbana längs Kyrkogatan.

Bild 6. Karta över alternativ 2. Gång- och cykelvägar (gul linje) och busslinjer (röda linjer).
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Alternativ 3
Alternativ 3 innebär att busshållplatserna placeras i en ficka längs Kyrkogatan och att bussarna
vänder i en vändplan vid hembygdsområdet. Alternativt kan bussarna vända runt kvarteret
Arrendatorn via en ny förbindelse mellan Kyrkogatan och Skolgatan norr om den nya byggnationen.
Förslaget medför att befintlig mark för uppställning av bussar samt infarten från Kyrkogatan frigörs för
de nya verksamheterna. Förslaget innebär att bussarnas körsträcka förlängs med 290 meter
respektive 460 meter för varje tur, vilket motsvarar 774 respektive 1228 kilometer per år. Detta innebär
ökade driftskostnader för kommunen då busslinjerna finansieras efter körsträcka. För att stimulera fler
till att gå och cykla samt förstärka trafiksäkerheten när trafikflödet ökar föreslås en gång- och
cykelbana längs Kyrkogatan.

Bild 7. Karta över alternativ 3. Gång- och cykelvägar (gul linje) och busslinjer (röda linjer).
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Alternativ 4
Alternativ 4 innebär en ny uppställningsplats för bussarna nordväst om Folkets hus. Dessa angörs via
befintlig väg mellan idrottshallen och konstgräsplanen och lämnar sedan via en ny förbindelse mellan
Kyrkogatan och Skolgatan norr om den nya byggnationen. Förslaget medför att befintlig mark för
uppställning av bussar samt infarten från Kyrkogatan frigörs för de nya verksamheterna. Befintlig väg
mellan idrottshall och konstgräsplan behöver dock åtgärdas för att klara trafik med större fordon.
Förslaget innebär att bussarnas körsträcka förkortas med 184 meter per tur och 491 kilometer per år,
vilket innebär minskade driftskostnader för kommunen då busslinjerna finansieras efter körsträcka. För
att stimulera fler till att gå och cykla samt förstärka trafiksäkerheten när trafikflödet ökar föreslås en
gång- och cykelbana längs Kyrkogatan.

Bild 8. Karta över alternativ 4. Gång- och cykelvägar (gul linje) och busslinjer (röda linjer).
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Alternativ 5
Alternativ 5 innebär att bussarna endast trafikerar Bjurholms busstation och att eleverna når
skolområdet via befintlig gångbana sydost om idrottshall och simhall. För att minimera
trafiksäkerhetsriskerna kan några av parkeringarna mot högstadieskolans fasad tas bort och ytan
avgränsas med staket för att säkerställa bilfri trafikmiljö hela vägen mellan hållplats och skola.
Förslaget innebär att bussarnas körsträcka förkortas med 1180 meter per tur och 3150 kilometer per
år, vilket innebär minskade driftskostnader för kommunen då busslinjerna finansieras efter körsträcka.
För att stimulera fler till att gå och cykla samt förstärka trafiksäkerheten när trafikflödet ökar föreslås
en gång- och cykelbana längs Kyrkogatan.

Bild 9. Karta över alternativ 5. Gång- och cykelvägar (gul linje) och busslinjer (röda linjer).
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Jämförelse av alternativ
För att kunna värdera för- och nackdelar med de olika alternativen har de olika alternativen jämförts
utifrån ett antal kriterier och värderats i en grön-gul-röd-skala. Där grön står för det mest fördelaktiga
alternativet och röd för det minst fördelaktiga alternativet.
Kriterier

Alt 1

Alt 2

Alt 3

Alt 4

Alt 5

Trafiksäkerhet
Tillgänglighet
Markanspråk
Parkering
Körsträcka buss
Anläggningskostnad
Tabell 2. Jämförelse av alternativen utifrån ett antal olika kriterier.

Trafiksäkerheten har värderats röd för alternativ 1 eftersom befintlig väg mellan skolan och en
eventuell matsal i nybyggnationen blir kvar. Alternativ 2 och 3 har värderats gröna eftersom
hållplatserna ligger i direkt anslutning till skolgården, vilket gör att eleverna kan vänta inne på
skolgården och det är lätt för skolpersonal att ha uppsikt över väntande elever. Alternativ 4 och 5 har
värderats gula eftersom hållplatserna ligger en bit från skolgården, vilket kan innebära att skolpersonal
behöver möta upp bussarna på morgonen och följa med eleverna på eftermiddagarna.
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar har värderats gul för alternativ 1, 4 och 5.
För alternativ 1 och 4 sker påstigning från en plan asfaltsyta vilket kan medföra svårigheter att kliva
ombord på bussen samt ger svårigheter för synsvaga att orientera sig utan ledsagare. Alternativ 5 har
en tillgänglighetsanpassad hållplats, men gångbanan mellan hållplatsen och skolan innebär en
nivåskillnad som kan göra det svårt för personer med nedsatt rörelseförmåga att ta sig mellan. Det
kan exempelvis göra det svårare för besökare till äldreboendet att ta bussen. Alternativ 2 och 3 har
värderats gröna eftersom det finns goda förutsättningar att göra dessa hållplatser tillgängliga för alla.
Markanspråket för alternativ 1, 2 och 4 har värderats röda eftersom dessa kräver utrymme på värdefull
fastighetsmark. Alternativ 3 har värderats gul eftersom bussfickan kräver att vägen breddas och en del
av skolgården kan behöva tas i anspråk. Alternativ 5 har värderats grön eftersom ingen ny mark
behöver tas i anspråk, men kan innebära att några parkeringar behöver tas bort.
Möjligheten till att skapa parkeringsytor har värderats röd för alternativ 4 eftersom gräsytan norr om
Folkets hus då behöver användas till bussuppställning. Den hårdgjorda ytan skulle dock under kvällar
och helger kunna användas för parkering till verksamheter i Folkets hus, bibliotek och simhall.
Alternativ 5 har värderats gul eftersom några parkeringsplatser längs skolans fasad behöver tas bort
för att säkra bilfri miljö mellan hållplats och skola. Alternativ 1, 2 och 3 har värderats grön eftersom
dessa alternativ bedöms ge bäst förutsättningar för antalet parkeringar.
Körsträckan för buss har värderats röd för alternativ 3 eftersom körsträckan förlängs med 290 meter
respektive 460 meter för varje tur. Detta innebär 774 respektive 1228 kilometer per år. Alternativ 1, 2
och 4 har värderats gula eftersom körsträckan förlängs med 150 meter per tur för alternativ 1 (400
kilometer per år) samt förkortas med 150 meter för alternativ 2 (400 kilometer per år) och 184 meter
för alternativ 4 (491 kilometer per år). Alternativ 5 har värderats grön eftersom körsträckan förkortas
med 1180 meter per tur och 3150 kilometer per år.
Anläggningskostnaderna har värderats röd för alternativ 2, 3 och 4 eftersom dessa innebär att
investeringar behöver göras i hållplatser och körvägar. Alternativ 1 och 5 har värderats gröna eftersom
de till största del använder befintlig infrastruktur. Förbindelsen mellan Kyrkogatan och Skolgatan
förutsätts behöva byggas även om den inte används av bussen och har därför inte tagits hänsyn till.
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Parkering
Parkeringsbehov personbil
Utifrån det uppskattade antalet anställda i kapitel 2.3 och ett antagande om en bilförarandel på 80 %
har behovet av personalparkeringar inom området beräknats till 85 bilplatser under dagtid, se tabell
nedan.

Personalparkering dagtid
Antal/avd

Antal avd

Summa
anställda

Bilförarandel

Parkeringsbehov

4

7

28

0,8

22

Tjänstemän

8

0,8

6

Vaktmästare

1

0,8

1

Hemtjänstgrupp

12

0,8

10

7

1

7

Äldreomsorgen
Avdelningspersonal

Tjänstebilar

1

7

Summa

56

46

Förskola

Antal/ 1000
kvm BTA

Antal kvm
BTA

Summa
anställda

Bilförarandel

Parkeringsbehov

Personal

15

1500

22,5

0,8

18

Summa

18
Parkeringsbehov

Produktionskök
Personal

8

Summa

8

Tvättinrättning
Personal
Summa

Skola

Summa
anställda

Bilförarandel

Parkeringsbehov

3

0,8

2
2

Parkeringsbehov

Ersättning parkering vid biblioteket

10

Summa

10

Personalparkering totalt

85

Tabell 3. Sammanställning av bilparkeringsbehov för personal.
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Utifrån det uppskattade antalet besökare i kapitel 2.3 och ett antagande om en bilförarandel på 80 %
har behovet av besöksparkeringar för äldreomsorgen och förskolan beräknats till 19 bilplatser under
dagtid, se tabell nedan. Ett visst samnyttjande av besöksparkeringarna till äldreomsorgen och
förskolan bör kunna ske eftersom antalet besökare vid äldreboendet kan förväntas vara något lägre
vid de tider då flest föräldrar hämtar och lämnar sina barn. Vid ett antaget samnyttjande på 25 % blir
behovet 14 bilplatser. Utöver dessa finns även behov av att ersätta besöksparkeringarna till skolan
som idag finns vid bussuppställningen.

Besöksparkering dagtid
Äldreomsorgen
Besökare vid samma
tillfälle

Antal/avd

Antal avd

Summa
besökare

Bilförarandel

Parkeringsbehov

Samnyttjande

Antal vid
samnyttjande

1

7

7

1

7

0,75

5

Summa

Förskola
Besökare vid samma
tillfälle

7

5

Antal/
1000 kvm
BTA

Antal kvm
BTA

Summa
besökare

Bilförarandel

Parkeringsbehov

Samnyttjande

Antal vid
samnyttjande

10

1500

15

0,8

12

0,75

9

Summa

12

9

Ersättning parkering
vid bussuppställning

10

10

Summa

10

10

Besöksparkering
totalt

29

24

Skola

Tabell 4. Sammanställning av bilparkeringsbehov för besökare.

Utöver de personal- och besöksparkeringar som nämnts ovan finns behov av tre parkeringsplatser för
personer med nedsatt rörelseförmåga i närhet till entrén. Det finns även ett önskemål om en
parkeringsplats med motorvärmare som med fördel kan placeras i närhet till entrén för medarbetare
inom mobila Hälso- och sjukvårdsteam eller för läkarbesök. Vid entrén ska även färdtjänst och andra
nödvändiga transporter kunna stanna till för av- och påstigning samt in- och urlastning.
Föreslaget antal platser för personalparkering är under förutsättning att fasta platser inte tillämpas.
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Möjliga ytor för bilparkering
För att tillgodose parkeringsbehoven i kapitel 3.2.1 har ett antal möjliga ytor för utbyggnad av
bilparkering identifierats. Utbyggnaden föreslås ske etappvis i den ordning som de presenteras.
Nr Lokalisering

Antal platser

1

Norr om Diamanten

34

2

Gräsyta norr om Folkets hus

46

3

Grusyta utanför Ledningscentralen

30

4

Längsgående parkering på Kyrkogatan

5

Kommunens tomtmark vid Rektorsgatan

12

6

Tennisplanen

26

6 platser för av- och påstigning

Tabell 5. Möjliga ytor för utbyggnad av parkeringsplatser.

Bild 10. Karta över möjliga ytor för utbyggnad av parkeringsplatser.

Då fasta platser inte föreslås tillämpas kan de spridda placeringarna innebära att viss söktrafik kan
förekomma på området. Detta kan minimeras genom att olika verksamheter tilldelas olika parkeringar.
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Parkeringsbehov cykel
Attraktiva cykelparkeringar är viktiga för att minska stöldrisken och motverka parkerade cyklar längs
exempelvis husväggar och trädplanteringar, vilket i många fall kan förhindra bra framkomlighet för
gående. En bra anordnad cykelparkering i anslutning till entréer är även strategiskt viktigt då det
signalerar att hit ska du cykla.
Utifrån det uppskattade antalet anställda i kapitel 2.3 och ett antagande om en cyklistandel på 40 %
har behovet av personalparkeringar för cykel inom området beräknats till 33 cykelplatser under dagtid,
se tabell nedan. Anledningen till att bilförar- och cyklistandelen tillsammans blir mer än 100 % är för att
en viss andel kan förväntas köra bil vintertid och cykla sommartid.

Personalparkering dagtid
Antal/avd

Antal avd

Summa
anställda

Cyklistandel

Parkeringsbehov

4

7

28

0,4

11

Tjänstemän

8

0,4

3

Vaktmästare

1

0,4

0

Hemtjänstgrupp

12

0,4

5

7

0

0

Äldreomsorgen
Avdelningspersonal

Tjänstebilar

1

7

Summa

56

20

Förskola

Antal/ 1000
kvm BTA

Antal kvm
BTA

Summa
anställda

Cyklistandel

Parkeringsbehov

Personal

15

1500

22,5

0,4

9

Summa

9
Parkeringsbehov

Produktionskök
Personal

3

Summa

3

Tvättinrättning
Personal

Summa
anställda

Cyklistandel

Parkeringsbehov

3

0,4

1

Summa

1

Personalparkering totalt

33

Tabell 6. Sammanställning av cykelparkeringsbehov för personal.

Utifrån det uppskattade antalet besökare i kapitel 2.3 och ett antagande om en cyklistandel på 40 %
för besökare till äldreomsorgen och 60 % för besökare till förskolan har behovet av besöksparkeringar
för äldreomsorgen och förskolan beräknats till 12 cykelplatser under dagtid, se tabell nedan.
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Anledningen till att cyklistandelen är högre för besökare till förskola är för att även vissa förskolebarn
kan förväntas cykla med egen cykel. Detta tillsammans med att möjliggöra lämning av exempelvis
cykelkärror är också anledningen till att inget samnyttjande av besöksparkeringarna förväntas kunna
ske.

Besöksparkering dagtid
Äldreomsorgen
Besökare vid samma tillfälle

Antal/avd

Antal avd

Summa
besökare

Cyklistandel

Parkeringsbehov

1

7

7

0,4

3

Summa
Förskola
Besökare vid samma tillfälle

3
Antal/ 1000
kvm BTA

Antal kvm
BTA

Summa
besökare

Cyklistandel

Parkeringsbehov

10

1500

15

0,6

9

Summa

9

Besöksparkering totalt

12

Tabell 7. Sammanställning av cykelparkeringsbehov för besökare.

Totalt bedöms ett behov av cirka 45 parkeringsplatser för cykel. Utformningen av dessa kan dock se
olika ut. Dagparkering vid arbetsplatser bör exempelvis ha tak och möjlighet att låsa fast cykeln i
ramen. Vid korttidsparkering, som exempelvis vid hämtning och lämning vid förskolan, bör cykeln
kunna ställas på stöd eller i ställ nära entrén. Möjlighet bör dock finnas att exempelvis lämna en
cykelkärra under dagen. Utifrån detta föreslås 40 platser vara under tak och 5 platser
korttidsparkering.
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Diskussion och slutsats
Utifrån den jämförelse av alternativen som presenterats i kapitel 3.1.6 bedöms alternativ 3 och 5 vara
de alternativ som är mest fördelaktiga, men vilket av dessa som är bäst beror på vilka kriterier som
ska prioriteras högst. Alternativ 3 bedöms ge bäst trafiksäkerhet och tillgänglighet i och med att
hållplatserna ligger i direkt anslutning till skolgården, men innebär relativt stor investeringskostnad
samt ökad driftkostnad i längre körväg för bussarna. Alternativ 5 innebär en liten investeringskostnad
och besparing av driftkostnad i och med kortare körväg för bussarna, men ytterligare resurs från
skolan kan krävas om det idag inte finns utrymme för att avvara personal som kan följa elever till och
från hållplatsen vid busstationen.
Antalet bilparkeringsplatser som beräknats fram bedöms vara högt räknat i jämförelse med andra
liknande verksamheter i andra kommuner. Bilkörarandelen bedöms dock vara relativt hög i
kommunen. Projektet kan dock vara ett bra tillfälle att arbeta för beteendeförändringar kring resvanor.
Genom exempelvis kampanjer, prissättning av parkeringsplatser och diskussioner kan
parkeringsbehovet minska. En gång- och cykelväg längs Kyrkogatan kan tillsammans med attraktiva
och tillgängliga cykelparkeringar också bidra till att fler väljer att gå och cykla.
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