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Sammanfattning
Ale kommun planerar att detaljplanelägga Skepplanda 8:4 för att möjliggöra bostadsbebyggelse i form
av flerbostadshus. Planområdet är uppdelat i två delar, en östlig del och en västlig. Mellan de två
områdena finns befintliga enbostadshus. Trafikutredningen syftar till att bedöma framtida
trafikmängder och hur dessa påverkar kapaciteten på vägnäten. Utredningen syftar också till att
bedöma påverkan på barns skolvägar samt förslå åtgärder för att hålla nere bil- och
parkeringsbehovet i området.
Planområdet ligger längs Påvels väg i ett bostadsområde mellan två skolor, Garnvindeskolan och
Alboskolan. Vid Alboskolan, öster om området, ligger även Albotorget samt en sim- och idrottshall.
Där ligger även ett värmeverk. På grund av detta generas en del trafik på Påvels väg. Då det är mest
aktiviteter under vardagskvällar och helger i sim- och idrottshallen antas dessa trafikrörelser framförallt
ske på kvällen, efter trafikflödets maxtimme. Sim- och idrottshallen bedöms därför inte påverka
kapaciteten på Påvels väg nämnvärt. Dock kan trafikrörelserna på Påvels väg påverka
trafiksäkerheten på vägen. Barn som går till Alboskolan på egen hand kan tänkas uppleva att Påvels
väg via idrottshallen är en genväg. En separerad gångbana på Påvels väg bedöms öka
trafiksäkerheten på vägen och på så sätt ge positiva konsekvenser för barns skolväg från
planområdet.
En förutsättning för att en gång- och cykelväg längs Påvels väg ska vara möjlig och fördelaktig för
användarna är att det finns utrymme längs planområdena samt de befintliga enbostadshusen.
Utrymme för detta finns vid de befintliga enbostadshusen finns men körbanan behöver i så fall flyttas
norrut. Anslutning till befintliga gång- och cykelvägar är också en förutsättning för att en eventuell
gång- och cykelväg ska gynna så många som möjligt. Den skulle kunna ansluta till gång- och
cykelvägen öster om området. Dock finns ingen befintlig gångbana väster om planområdet att ansluta
till.
Enligt Ale kommuns trafikplan pekas gång- och cykelvägen genom Skepplanda ut som primär skolväg
för barn. Från den östra delen av planområdet går närmaste vägen upp till den primära skolvägen via
Vattenvägen eller Vittes väg. Dessa vägar bedöms inte påverkas nämnvärt av utbyggnaden. Från den
västra delen av planområdet går närmaste vägen upp till den primära skolvägen via Påvels
väg/Fyrbyggaregatan eller Odalvägen. Dessa skolvägar till Alboskolan bedöms påverkas av den
marginellt ökade trafiken på Odalvägen. Den primära skolvägen påverkas där gång- och cykelvägen
korsar Odalvägen. Idag finns en upphöjd gång- och cykelöverfart med hastighetsdämpande åtgärder
vid korsningen men överfarten är idag inte så kraftigt upphöjd och bedöms därför inte vara en
tillräckligt effektiv hastighetsreducerande åtgärd med dagens utformning. Detta bör åtgärdas genom
att göra överfarten mer upphöjd samt tydligare markera att det är en gång- och cykelöverfart.
Albovägen pekas ut som sekundär skolväg men bedöms inte påverkas av detaljplanens utbyggnad.
Boende i området upplever att parkering längs Påvels väg är problem. Människor som ska till sim- och
idrottshallen parkerar på gatan och även på en ej anordnad parkeringsyta söder om simhallen. Detta
trots att anvisade parkeringar ligger vid Albotorget. Detta bedöms inte att vara ett problem för
kapaciteten men kan påverka trafiksäkerheten för fordon som ska ut från planområdet och för
oskyddade trafikanter som rör sig längs vägen. Ett sätt att åtgärda detta är att införa parkeringsförbud
på båda sidor om Påvels väg samt tydligare spärra av ytan som används som parkering. Detta bör
också kontrolleras att det efterföljs genom exempelvis parkeringsvakter.
För att undersöka hur korsningen mellan Skepplandavägen och Odalvägen kommer påverkas av den
tillkommande trafiken till och från planområdet gjordes kapacitetsberäkningar i CAPCAL. Beräkningar
gjordes för både nuläget och för den framtida trafiksituationen år 2040. Den maximala
belastningsgraden beräknades till 0,17 idag och till 0,22 år 2040. Den maximala belastningsgraden i
korsningen är 0,22 vilket innebär att som mest utnyttjas 22 % av korsningens kapacitet. Korsningen
bedöms därför uppnå god standard utan några större problem med framkomlighet.
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Resvanorna i Skepplanda kan påverkas på sätt som kan ge ett visst genomslag över tid. Nyinflyttade
kan erbjudas busskort och information om hur kollektivtrafiken ser ut och fungerar i Skepplanda och
Ale kommun för att uppmuntra till ett kollektivt resande. Attraktiva och trygga förvaringsmöjligheter för
cyklar med utrymme för cykelservice kan öka andelen barn som cyklar till skolan istället för att
skjutsas med bil. Detta förutsätter också att barnens skolvägar utformas på ett attraktivt och
trafiksäkert sätt. I förlängningen skulle dessa typer av åtgärder i viss mån kunna minska behovet av
parkeringsplatser.
Den planerade exploateringens och Skepplandas storlek, tillsammans med det förhållandevis stora
behovet att besöka andra orter gör att det inte bedöms sannolikt att en bilpool kan etableras utifrån ett
kommersiellt intresse. Att kräva mobilitetsåtgärder i form av bilpool för att minska privat bilägande i
Skepplanda bedöms därför vara mindre rimligt.
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Bakgrund
Ale kommun vill detaljplanelägga Skepplanda 8:4 som ligger i södra Skepplanda (Ale kommun,
2017a). Planområdet är uppdelat i två delar, vilka kan ses i Figur 1. Syftet med detaljplanen är att
möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus samt säkerställa tillgängligheten till natur- och
rekreationsområdet som ligger söder om planområdet.

Figur 1 Lokalisering av den västra och den östra delen av planområdet vilka är markerade med svarta fyrkanter
(kartmaterial från Lantmäteriet 2017).

I skissförslaget för det västra området planeras det 16 lägenheter och 20 parkeringsplatser fördelade
på två parkeringsytor (Karmalm Arkitekter AB, Alebyggen, 2016). Detta innebär att det är två utfarter
från området. I det östra området planeras 8 lägenheter och 9 parkeringsplatser med en utfart från
området. De båda skissförslagen visas i Figur 2 och Figur 3
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Figur 2 Planskiss över det västra området (Karmalm Arkitekter AB, Alebyggen, 2016).

Figur 3 Planskiss över det östra området (Karmalm Arkitekter AB, Alebyggen, 2016).
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Syfte med utredningen
Utredningen syftar till att:
•
•
•
•

Bedöma framtida trafikmängder i och med den nya bebyggelsen och hur dessa påverkar
kapaciteten på befintligt och föreslaget vägnät.
Bedöma hur den tillkommande trafiken påverkar barns skolvägar.
Bedöma placering av föreslagna utfarter utifrån trafiksäkerhet.
Föreslå åtgärder för att hålla nere bil- och parkeringsbehov i området.
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Förutsättningar
Planområdet omfattar cirka 8000 kvm och är uppdelat i två delar (Ale kommun, 2017a). Mellan de två
områdena ligger idag befintliga enbostadshus. Området ligger i ett bostadsområde, intill ett natur- och
rekreationsområde och utgörs av en sluttande gräsyta. Öster om området ligger Albotorget,
Skepplanda sim- och idrottshall samt Alboskolan. Väster om området ligger Garnvindeskolan, se Figur
4. I Alboskolan går ca 240 elever i årkurs 4-6 (Ale kommun, 2017b). I Garnvindeskolan går elever från
förskoleklass till år 3. Det finns även två förskoleavdelningar för barn 3-5 år. Totalt går ca 220 elever
på Garnvindeskolan (Ale kommun, 2017c).

Figur 4 Planområdet (kartmaterial från Lantmäteriet 2017).

Fordonstrafik
Skepplandavägen som går väster om Skepplanda leder till och från E45:an, se Figur 4. Förbi
Skepplanda har Skepplandavägen en hastighetsbegränsning på 40 km/h och en vägbredd på 6,3 m
uppdelad på två körfält (Trafikverket, 2017). Den totala årsdygnstrafiken är enligt Trafikverkets
vägtrafikflödeskarta (2008) 4 170 fordon/dygn. Norr om Skepplanda korsar Skepplandavägen med
Kvarnabovägen som fortsätter österut. Kvarnabovägen är en 6,5 m bred tertiär länsväg med en
hastighetsbegränsning på 40 km/h där det kör 1 800 fordon/dygn (ÅDT år 2012), (Trafikverket, 2017).
Kvarnabovägen leder till Albotorget där bland annat parkeringar till skolor och idrottshall finns.
Längs både Skepplandavägen och Kvarnabovägen finns flera infarter till bostadsområdet. Odalvägen
korsar Skepplandavägen i en trevägskorsning och är gatan som leder till planområdet. Odalvägen
samt övriga gator i bostadsområdet har hastighetsbegränsningen 30 km/h. Planområdet ligger längs
Påvels väg som idag även används för att ta sig till Alboskolan och idrottshallen öster om området, se
Figur 4. Dock leder vägen inte till Albotorget med tillhörande parkeringar. Längs Påvels väg är det
parkeringsförbud på norra sidan.
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Trafik på Påvels väg
På grund av värmeverket, Alboskolan och Garnvindeskolan samt aktiviteter i både sim- och idrottshall
generas en del trafik på Påvels väg.
Värmeverket bedöms generera 1-2 personalresor per dygn plus bränsletransport 1 gång per månad
under sommaren och 1 gång i veckan under vintern.
I idrottshallen har Alboskolan aktiviteter på vardagar fram till 16:00 (Ale kommun, 2017d).
Föreningslivet har sedan aktiviteter mellan 16:30 och 21:30. Under helger spelas framförallt matcher i
idrottshallen. Dessa är framförallt lagda på lördag förmiddag och söndag eftermiddag men kan variera
beroende på föreningarnas matchschema.
Simhallen har öppet onsdag till lördag och har olika aktiviteter som motionsimning, vattengymnastik
och reservationer för funktionshindrade, pensionärer etc. (Ale kommun, 2017e). Reservationerna är
under dagtid medan de andra aktiviteterna framförallt är under kvällstid och tidig morgon.
Utifrån detta bedöms det vara som mest trafik till sim- och idrottshall under vardagskvällar och helger.
Under vardagarna antas framförallt barn och ungdomar röra sig till och från hallen. Av dessa kan en
del gå eller cykla till hallen. De som skjutsas till hallen är fördelade på både Påvels väg och vägen via
Albotorget beroende på vart de bor. Dessa trafikrörelser sker främst på kvällar och helger och bedöms
därför inte sammanfalla med maxtimmen för övrigt trafikflöde på gatan. Sim- och idrottshallen bedöms
därför inte påverka framkomligheten på Påvels väg nämnvärt. Dock upplever boende i området att
parkering längs Påvels väg är ett problem. Människor som ska till sim- och idrottshallen parkerar på
gatan och även på en ej anordnad parkeringsyta söder om simhallen. Detta trots att anvisade
parkeringar ligger vid Albotorget.

Gång- och cykeltrafik
Från Garnvindeskolan och genom Skepplanda går en cykelväg som grenar till olika bostadsområden
samt Albotorget, Alboskolan och intilliggande sportanläggningar, se Figur 5. Längs övriga gator finns
det delvis gångbanor och delvis hänvisas fotgängare och cyklister till körbanan. Detta är fallet på
Påvels väg där gång- och cykelbana saknas.

Figur 5 Det befintliga cykelnätet i Skepplanda (Trafikverket, 2016a).
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Gång- och cykelvägen genom Skepplanda är utpekad som primär skolväg för barn enligt Ale
kommuns trafikplan (2016), se Figur 6. Albovägen pekas ut som sekundär skolväg.
Figur 5 och Figur 6 visar att det finns ett sammanhängande cykelnät i Skepplanda.

Figur 6 Skolvägar och cykelvägar i Skepplanda enligt Ale kommuns trafikplan (Ale kommun, 2016).

Den primära skolvägen korsar Odalvägen strax öster om Garnvindeskolan. Denna överfart är en
hastighetssäkrad gång- och cykelöverfart och visas i Figur 7.
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Figur 7 Gång- och cykelöverfart på Odalvägen (Ale kommun, 2017f).

Kollektivtrafik
Enligt Västtrafik (2017) går följande busslinjer genom Skepplanda.
•
•

•
•

Linje 434: Getås – Skepplanda – Älvängen. Kör 4 gånger/timme på morgon och
eftermiddag/kväll. Övrig tid, 2 gånger/timme.
Linje 435: Skepplanda – Granvatten – Skepplanda. Kör mellan Garnvindeskolan och
Granvatten (öster om Skepplanda) 3 gånger/dygn i vardera riktningen. Kör även mellan
Albotorget och Granvatten ytterligare 7 gånger/dygn i vardera riktningen.
Linje 431: Kollanda – Fors – Älvängen. Bussen går mellan Älvängen och Kollanda via
Skepplanda 1 gång/dygn mot Älvängen och 3 gånger/dygn mot Albotorget.
Linje 433: Lödöse – Alvhem – Skepplanda. Kör 4 gånger/dygn mellan Lödöse (norr om
Skepplanda) och Albotorget 4 gånger/dygn i vardera riktningen.

Figur 8 visar de olika linjernas sträckningar genom Skepplanda samt planområdets närmsta
hållplatser.
Alependeln går till Göteborg från Älvängen som ligger strax sydväst om Skepplanda. Pendeln går 4
gånger/timme på morgon och eftermiddag/kväll. Övrig tid går pendeln 2 gånger/timme. Busslinje 434
matchar med Alependeln och ökar därmed pendlingsmöjligheterna till och från Skepplanda. I
Älvängen stannar även pendeltåget som går mellan Göteborg och Trollhättan. Tåget går 2
gånger/timme under morgon och eftermiddag. Resterande tid går Trollhättanpendeln 1 gång/timme.
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Figur 8 Västtrafiks busslinjer genom Skepplanda (kartmaterial från Lantmäteriet 2017).

I Skepplanda har ca 75 elever i respektive skola skolkort, som berättigar till kostnadsfria skolresor
med Västtrafiks ordinarie linjetrafik (Ale kommun, 2017g). Bussarna stannar vid hållplatserna
Garnvindeskolan och Albotorget. Ett fåtal elever har skolskjuts med taxi. Skolkort och skolskjuts
beviljas för elever som har lång eller olämplig väg till skolan (Ale kommun, 2017h).
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Kapacitet
Korsningen Skepplandavägen - Odalvägen
För att undersöka hur korsningen mellan Skepplandavägen och Odalvägen kommer påverkas av den
tillkommande trafiken till och från planområdet har kapacitetsberäkningar gjorts i CAPCAL.
Trafikflödet på Odalvägen har tagits fram genom trafikalstring baserat på befintliga och tillkommande
bostäder i området. Trafikalstringstal har tagits fram med stöd från Trafikverkets rapport
Effektsamband för transportsystemet – Bygg om eller bygg nytt (2016a). Bedömningen har sedan tagit
hänsyn till områdets geografiska läge och pendlingsmöjligheterna. Ett trafikalstringstal på i genomsnitt
6 resor per dygn och bostad har antagits. Hänsyn har tagits för personalresor till och från
Klockareängens särskilda boende som ligger längs Odalvägen. Hänsyn har även tagits för
personalresor och personresor till sim- och idrottshallen samt värmeverket som ligger öster om
planområdet.

Befintliga trafikflöden och belastningsgrader
Idag antas 115 fastigheter använda Odalvägen för utfart till Skepplandavägen. Trafikalstringen ger
med detta antagandet 800 resor per dygn på Odalvägen. ÅDT på Skepplandavägen kunde fås från
Trafikverkets vägtrafikflödeskarta (2008) där ÅDT var 4 170 fordon per dygn. Av dessa fordon var 6%
tung trafik. ÅDT på Skepplandavägen har räknats upp till 2017 årlig trafikökning på 1,01% enligt
Trafikverkets Trafiktillväxt för väganalyser i Samkalk (2016b) vilket gav 4 570 fordon per dygn.
Kapacitetsberäkningarna har gjorts under dygnets maxtimme. Trafikflödet antas då motsvara 11 % av
ÅDT baserat på trafikmätningar enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta (2008). Utifrån dessa siffror
har riktningsfördelningarna i korsningen beräknats vilka kan ses i Figur 9.

Figur 9 Svängningsandelar i korsningen mellan Skepplandavägen och Odalvägen 2017.
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De beräknade belastningsgraderna under för- och eftermiddag visas i Tabell 1.
Tabell 1 De beräknade belastningsgraderna under för- och eftermiddag.

Anslutning

Belastningsgard FM

Belastningsgrad EM

Skepplandavägen N

0,15

0,13

Odalvägen

0,10

0,02

Skepplandavägen S

0,10

0,17

Framtida trafikflöden och belastningsgrader
Enligt detaljplanen ska 24 nya bostäder byggas inom planområdet. Detta leder till att totalt 139
fastigheter antas köra längs Odalvägen. Med trafikalstringen och med hänsyn till resor till och från
sim- och idrottshallen ger detta totalt 950 resor per dygn på Odalvägen vilket är en ökning med ca 20
% jämfört med dagens trafik. ÅDT på Skepplandavägen kunde fås från Trafikverkets
vägtrafikflödeskarta (2008) där ÅDT var 4 170 fordon per dygn. Av dessa fordon var 6% tung trafik.
Uppräkning av trafiken till år 2040 har gjorts för att undersöka hur kapaciteten i korsningen kommer
påverkas i framtiden. Detta har gjorts med en årlig trafikökning på 1,01% enligt Trafikverkets
Trafiktillväxt för väganalyser i Samkalk (2016b) vilket gav 1 200 fordon per dygn på Odalvägen och
5 750 fordon per dygn på Skepplandavägen. De beräknade riktningsfördelningarna visas i Figur 10.

Figur 10 Svängningsandelar i korsningen mellan Skepplandavägen och Odalvägen år 2040.

De beräknade belastningsgraderna under för- och eftermiddag visas i Tabell 2.
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Tabell 2 De beräknade belastningsgraderna under för- och eftermiddag år 2040.

Anslutning

Belastningsgard FM

Belastningsgrad EM

Skepplandavägen N

0,20

0,18

Odalvägen

0,16

0,04

Skepplandavägen S

0,14

0,22

Den maximala belastningsgraden i korsningen är 0,22 vilket innebär att som mest utnyttjas 22 % av
korsningens kapacitet. Korsningen bedöms därför uppnå god standard utan några större problem med
framkomlighet.
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Trafiksäkerhet vid planområdet
Påvels väg
Fordon som parkerar längs Påvels väg och på ytan öster om planområdet upplevs vara ett problem.
Detta bedöms inte att vara ett problem för kapaciteten men kan påverka trafiksäkerheten för fordon
som ska ut från planområdet och oskyddade trafikanter som rör sig längs vägen. Det kan även vara
störande för boende i området. Ett sätt att åtgärda detta är att införa parkeringsförbud på båda sidor
om Påvels väg samt tydligare spärra av ytan som används som parkering. Detta bör också
kontrolleras att det efterföljs genom exempelvis parkeringsvakter.
Då trafikrörelser till och från skolorna antas ske under maxtimmarna kan kapaciteten och
trafiksäkerheten på Påvels väg påverkas. Enligt VGU (Vägar och gators utformning, 2015)
rekommenderas gångbana på minst en sida av vägen på gator med hastighetsbegränsningen 30 km/h
och en ÅDT mindre än 500 fordon/dygn. Detta för att öka trafiksäkerheten för fotgängare. Vid
trafikflöden mellan 0 och 100 fordon/dygn under den dimensionerande timmen behöver dock
fotgängare inte separeras från biltrafiken men det ger i så fall mindre god standard (Trafikveket, SKL,
2010). En eventuell cykelväg behöver inte vara åtskild från körbana då blandtrafik ger god
trafiksäkerhetsstandard på vägar med hastighetsbegränsningen 30 km/h.
Enligt VGU (2015) bör en gångbana vara minst 2 meter bred eller alternativt 1,8 meter bred med
vändzoner för att rullstolsburna ska kunna vända. En kombinerad gång- och cykelbana bör vara 4
meter bred men kan minskas till 3 meter på platser med låga flöden (Trafikveket, SKL, 2010). Detta
innebär att Påvels väg behöver breddas mellan 1,8 och 4 meter beroende på standard och om man
väljer att anlägga en gångbana eller en kombinerad gång- och cykelbana.
En förutsättning för att en gång- och cykelväg längs Påvels väg ska vara möjlig och fördelaktig för
användarna är att det finns utrymme längs planområdena samt de befintliga enbostadshusen. Minsta
avståndet mellan fastighetsgränserna längs Påvels väg är 12,5 meter enligt grundkartan från Ale
kommun, se Figur 11.

Figur 11 Minsta avståndet mellan fastighetsgränserna längs Påvels väg (röda linjer).
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Befintlig vägbana är idag 6,5 meter bred. Detta innebär att utrymme finns för en gång- och cykelväg
längs Påvels vägs södra sida men körbanan behöver då flyttas norrut. Detta för att avståndet mellan
Påvels väg och fastighetsgränserna på södra sidan vägen endast är ca 2 meter.
Om parkeringen längs Påvels väg regleras så att det är förbjudet att parkera på båda sidor föreslås en
sektion enligt Figur 12. Körbanan smalnas då av till 6 meter. Fotgängare och cyklister får utrymme
genom en 3 meter bred kombinerad gång- och cykelbana som är avskild från körbanan med kantsten.

Figur 12 Föreslagen typsektion av Påvels väg.

Anslutning till befintliga gång- och cykelvägar är också en förutsättning för att gångbanan ska gynna
så många som möjligt. En eventuell gångbana längs Påvels väg kan ansluta till gång- och cykelvägen
öster om området. Dock finns ingen befintlig gångbana väster om planområdet att ansluta till.

Utfarter från planområdet
Från det östra planområdet finns det en utfart till Påvels väg. Från det västra området finns det två
utfarter varav en är placerad i en kurva öster om området. En av utfarterna i västra området, inringad i
Figur 13, är placerad i en kurva vilket inte är optimalt. Denna utformning kan påverka sikten och
därmed trafiksäkerheten för fordon som kör ut från parkeringsplatsen. Utformningen kan även
upplevas förvirrande för fordon som kommer österifrån på Påvels väg då rakt fram för dem blir in på
parkeringsplatsen.
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Figur 13 Västra planområdet med en utfart markerad med orange cirkel (Karmalm Arkitekter AB, Alebyggen,
2016).
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Konsekvenser för barns skolvägar
Påverkan på skolvägar utpekade i Ale kommuns trafikplan
Enligt Ale kommuns trafikplan pekas gång- och cykelvägen genom Skepplanda ut som primär skolväg
för barn, se Figur 6 på sida 10. Albovägen pekas ut som sekundär skolväg.
Den ytterligare trafik som genereras av detaljplanens utbyggnad påverkar den primära skolvägen på
ett ställe, där gång- och cykelvägen korsar Odalvägen. Trafiken bedöms öka med 35 % i denna
korsning i och med den nya detaljplanen. Idag finns en gång- och cykelöverfart med
hastighetsdämpande åtgärder vid korsningen. Fler bilister följer väjningsplikten vid denna typ av
överfart jämfört med vanliga övergångsställen och bilister håller även en lägre genomsnittshastighet
(SKL, 2009). Detta kan alltså vara en effektiv hastighetsreducerande åtgärd om den är utformad så att
85-percentilen inte överstiger 30 km/h.
Gång- och cykelöverfarten i Skepplanda är inte så kraftigt upphöjd och bedöms därför inte vara en
effektiv hastighetsreducerande åtgärd med dagens utformning. På grund av den framtida
trafikökningen och eftersom att gång- och cykelvägen är en primär skolväg bör detta åtgärdas genom
att göra överfarten mer upphöjd samt tydligare markera att det är en gång- och cykelöverfart.
Detaljplanens utbyggnad bedöms inte påverka den utpekade sekundära skolvägen.

Vilka barn berörs?
Barn som använder gång-och cykelvägen genom Skepplanda (primär skolväg)
Den aktuella korsningen ligger närmare Garnvindeskolan (F-3) än Alboskolan (4-6). De barn som
rimligtvis använder den primära skolvägen vid korsningspunkten är:
-

elever på Garnvindeskolan som bor i de centrala och östra delarna av Skepplanda och
går/cyklar till skolan
elever på Alboskolan som bor i den västra delen av Skepplanda och går/cyklar till skolan

På Garnvindeskolan går i nuläget yngre barn jämfört med på Alboskolan. Bedömningen är därför att
eleverna på Garnvindeskolan troligtvis följs till skolan av en förälder/vuxen i större utsträckning,
medan elever som går/cyklar till Alboskolan i större utsträckning tar sig till skolan på egen hand.

Barn som kommer att bo i aktuellt planområde efter utbyggnad
Från den östra delen av planområdet går närmaste vägen upp till den primära skolvägen (gång- och
cykelvägen) via Vattenvägen eller Vittes väg. Dessa vägar bedöms inte påverkas nämnvärt av
utbyggnaden.
Från den västra delen av planområdet går närmaste vägen upp till den primära skolvägen via Påvels
väg/Fyrbyggaregatan eller Odalvägen. Dessa skolvägar till Alboskolan bedöms påverkas av den
marginellt ökade trafiken på Odalvägen (se 5.1 ovan).
Det kan också tänkas att barn som går till Alboskolan på egen hand upplever att Påvels väg via
idrottshallen är en genväg. En separerad gångbana på Påvels väg bedöms därför ge positiva
konsekvenser för barns skolväg från planområdet.
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De barn som går/cyklar till Garnvindeskolan från västra delen av planområdet går troligen inte en
omväg via gång-och cykelvägen, men eftersom det rör sig om yngre skolåldrar är det troligt att de följs
till skolan av en vuxen.
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Mobilitetsåtgärder
Åtgärder för att erhålla god mobilitet utan att äga egen bil kan minska bilresande och behov av
parkeringsplatser för bil. Syftet med mobilitetsåtgärder vid nybyggnation är att ge möjlighet till och
uppmuntra ett hållbart resande samt minska utrymmet för parkering och trafikändamål. Flera
kommuner har börjat sänka sina parkeringstal om exploatören/byggherren förbinder sig att genomföra
mobilitetsåtgärder.
Mobilitetsåtgärder är ett brett begrepp och kan innebära olika typer av åtgärder med varierande
omfattning och kostnad för exploatören eller förvaltaren, exempelvis erbjudanden om bilpool eller
kollektivtrafik, men också fysiska åtgärder som goda förutsättningar att förvara och serva cykeln på ett
enkelt vis. Nedan listas några exempel på mobilitetsåtgärder för ett hållbarare resande:
-

Samnyttjande av parkeringsplatser.
Erbjuda medlemskap i bilpool för boende.
Andra fordonspooler, exempelvis el-cykel, lådcykel mm.
Erbjuda kollektivtrafikkort till nyinflyttade.
Attraktiva cykelparkeringar och servicemöjligheter.
Byggnation som utformas attraktivt och med gående och cyklister i fokus.
Startpaket med kartor och information till nyinflyttade.
Reseminskande åtgärder, exempelvis hemleveranser, leveransskåp mm.

Underlaget för att etablera en bilpool som bär sig kommersiellt bedöms behöva vara minst 50
lägenheter per bil (Sunfleet 2017, MoveAbout 2017 och Bilpoolen.nu 2017).

Mobilitetsåtgärder i Skepplanda
Det aktuella planområdet i Skepplanda har cirka 400 respektive 600 meter till busshållplats vid
Albotorget. Skepplanda har goda förbindelser med buss till Älvängen där sedan tåg finns vidare till
Göteborg eller Trollhättan. Den tillkommande bebyggelsen bedöms inte vara av sådan omfattning att
den kommer att påverka underlaget för kollektivtrafiken. Således bedöms samma kollektivtrafikutbud
som idag kvarstå även efter utbyggnad av planområdena.
Skepplandas läge och förhållandevis låga serviceutbud gör att behovet av att besöka andra orter för
att klara vardagslivet och servicebehovet bedöms vara relativt stort. Ett fullgott serviceutbud erbjuds i
andra delar av kommunen, bland annat i Älvängen dit det finns goda bussförbindelser.
Den planerade exploateringens och Skepplandas storlek, tillsammans med det förhållandevis stora
behovet att besöka andra orter gör att det inte bedöms sannolikt att en bilpool kan etableras utifrån ett
kommersiellt intresse. Att kräva mobilitetsåtgärder i form av bilpool för att minska privat bilägande i
Skepplanda bedöms därför vara mindre rimligt. Det är dock ändå tänkbart att exploatören/byggherren
kan erbjuda sina boende tillgång till bilpoolsbilar. Det skulle minska behovet av en andra bil i
hushållen. Poolbilarna kan även vara tillgängliga för andra personer i Skepplanda med omnejd.
Alternativa bilpoolsformer finns där privatpersoner kan vara bilvärd och stå för finansieringen av
bilpoolsbilen via ett leasingupplägg där privatpersonen sedan får inkomst av att andra kan nyttja
dennes bil. Denna lösning kan uppmuntras genom exempelvis erbjudande om egen parkeringsplats
eller potentiellt minskade bilkostnader, men kräver dock individuella privata initiativ och investeringar.
Resvanorna kan påverkas även på andra sätt som kan ge ett visst genomslag över tid. Nyinflyttade
kan erbjudas busskort och information om hur kollektivtrafiken ser ut och fungerar i Skepplanda och
Ale kommun för att uppmuntra till ett kollektivt resande. Attraktiva och trygga förvaringsmöjligheter för
cyklar med utrymme för cykelservice kan öka andelen barn som cyklar till skolan istället för att
skjutsas med bil. Detta förutsätter också att barnens skolvägar utformas på ett attraktivt och
trafiksäkert sätt. I förlängningen skulle dessa typer av åtgärder i viss mån kunna minska behovet av
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parkeringsplatser. Smarta utrymmen för förvaring av kylvaror vid hemleverans kan underlätta
vardagslivet samtidigt som behovet av resor för inköp av dagligvaror minskar.
Samnyttjande av parkeringsplatser kan också i viss mån minska behovet av parkeringsplatser. Att inte
numrera förhyrda parkeringsplatser för varje boende respektive besökare gör platserna kan
samnyttjas, boende och besökare delar på samtliga befintliga platser. Parkeringstalet bör
dimensioneras för att klara de perioder som förväntas ha störst belastning på parkering. Sannolikt
kvällstid då många är hemma och kan ha besökare.
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Slutsatser
Trafikrörelser till och från sim- och idrottshallen öster om planområdet bedöms inte påverka
framkomligheten på Påvels väg nämnvärt. Detta för att dessa rörelser framförallt antas ske på kvällen
då det är mest aktiviteter under vardagskvällar och helger, maxtimmen för övrig trafik. Dock kan
trafikrörelserna på Påvels väg påverka trafiksäkerheten på vägen. Barn som går till Alboskolan på
egen hand kan tänkas uppleva att Påvels väg via idrottshallen är en genväg. En separerad gångbana
på Påvels väg bedöms öka trafiksäkerheten på vägen och på så sätt ge positiva konsekvenser för
barns skolväg från planområdet.
En förutsättning för att en gång- och cykelväg längs Påvels väg ska vara möjlig och fördelaktig för
användarna är att det finns utrymme längs planområdena samt de befintliga enbostadshusen.
Utrymme för detta finns vid de befintliga enbostadshusen men körbanan behöver i så fall flyttas norrut.
Anslutning till befintliga gång- och cykelvägar är också en förutsättning för att en eventuell gång- och
cykelbana ska gynna så många som möjligt. Den skulle kunna ansluta till gång- och cykelvägen öster
om området men det finns ingen befintlig gångbana väster om planområdet att ansluta till.
Från den östra delen av planområdet går närmaste vägen upp till den primära skolvägen via
Vattenvägen eller Vittes väg. Dessa vägar bedöms inte påverkas nämnvärt av utbyggnaden. Från den
västra delen av planområdet går närmaste vägen upp till den primära skolvägen via Påvels
väg/Fyrbyggaregatan eller Odalvägen. Dessa skolvägar till Alboskolan bedöms påverkas av den
marginellt ökade trafiken på Odalvägen. Den primära skolvägen påverkas där gång- och cykelvägen
korsar Odalvägen. Idag finns en upphöjd gång- och cykelöverfart med hastighetsdämpande åtgärder
vid korsningen men överfarten är idag inte så kraftigt upphöjd och bedöms därför inte vara en
tillräckligt effektiv hastighetsreducerande åtgärd med dagens utformning. Överfarten bör därför
förstärkas genom att göra den mer upphöjd samt tydligare markera att det är en gång- och
cykelöverfart.
Detaljplanens utbyggnad bedöms inte påverka den utpekade sekundära skolvägen.
Boende i området upplever att parkering längs Påvels väg är ett problem. Människor som ska till simoch idrottshallen parkerar på gatan och även på en ej anordnad parkeringsyta söder om simhallen.
Detta bedöms inte att vara ett problem för kapaciteten men kan påverka trafiksäkerheten för fordon
som ska ut från planområdet och för oskyddade trafikanter som rör sig längs vägen. Ett sätt att
åtgärda detta är att införa parkeringsförbud på båda sidor om Påvels väg samt tydligare spärra av ytan
som används som parkering. Detta bör också kontrolleras att det efterföljs genom exempelvis
parkeringsvakter.
Den maximala belastningsgraden i korsningen mellan Skepplandavägen och Odalvägen beräknades
till 0,17 idag och till 0,22 år 2040. Den maximala belastningsgraden i korsningen är 0,22 vilket innebär
att som mest utnyttjas 22 % av korsningens kapacitet. Korsningen bedöms därför uppnå god standard
utan några större problem med framkomlighet.
Resvanorna kan påverkas på sätt som kan ge ett visst genomslag över tid. Nyinflyttade kan erbjudas
busskort och information om hur kollektivtrafiken ser ut och fungerar i Skepplanda och Ale kommun för
att uppmuntra till ett kollektivt resande. Attraktiva och trygga förvaringsmöjligheter för cyklar med
utrymme för cykelservice kan öka andelen barn som cyklar till skolan istället för att skjutsas med bil.
Detta förutsätter också att barnens skolvägar utformas på ett attraktivt och trafiksäkert sätt. I
förlängningen skulle dessa typer av åtgärder i viss mån kunna minska behovet av parkeringsplatser.
Den planerade exploateringens och Skepplandas storlek, tillsammans med det förhållandevis stora
behovet att besöka andra orter gör att det inte bedöms sannolikt att en bilpool kan etableras utifrån ett
kommersiellt intresse. Att kräva mobilitetsåtgärder i form av bilpool för att minska privat bilägande i
Skepplanda bedöms därför vara mindre rimligt.
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