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BAKGRUND
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BAKGRUND OCH UPPDRAG
Kommunen har i uppdrag att ta fram en ny detaljplan för Stanstorpsskolan. Ramboll har tidigare gjort två trafikutredningar:
1) Övergripande trafikutredning inför en lokaliseringsstudie av den nya skolbyggnaden
2) Fördjupad trafikutredning efter beslut om placering och utformning av den nya skolbyggnaden
Detta uppdraget syftar till att göra en kompletterade parkeringsutredning till den nya skolan. I detalj ingår:

• Beräkning av parkeringsbehov till skolan
• Utreda olika alternativ för placering och utformning av skolans parkering
• Ge förslag på möjlig placering av skolbussar
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FÖRUTSÄTTNINGAR
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På den framtida Stanstorpsskolan kommer cirka 550 elever gå och skolan storlek förväntas
bli cirka 4 600 kvm BTA (bruttoarea). Enligt kommunen parkeringsnorm ska det finnas:
3 cykelplatser/ 1 000 kvm BTA till anställda
36 cykelplatser/ 1 000 kvm BTA till elever
4 bilplatser/ 1 000 kvm BTA till anställda (årskurs F-3), samma för besökare
3 bilplatser/ 1 000 kvm BTA till anställda (årskurs 4-6), samma för besökare
Ett antagande har gjorts att 55 % av skolans byggnad kommer att tillhöra årskurs F-3 (4
klasser) och 45 % av byggnaden kommer att tillhöra årskurs 4-6 (3 klasser). I tabell nedan
visas det totala parkeringsbehovet till skolan.
Tabell: Antal parkeringsplatser
F-3

4-6

Summa

Cykelplatser elever

91

75

166

Cykelplatser anställd

8

6

14

Bilplatser besökare

10

6

16

Bilplatser anställd

10

6

16

Cykelparkering
Cykelparkeringen föreslås koncentreras till den östra och norra sidan. I norr ska cykelparkeringarna placeras helt separerade från bilparkeringen
och i öster bör cykelparkeringarna ligga i anslutning till gång- och cykelvägarna in till skolan. En mindre cykelparkering bör anläggas på skolans
västra sida i närheten av den västra entrén.
Merparten av cykelparkeringen ska finnas i norr och i sydost. Förslagsvis anläggs cirka 90 platser på den norra parkeringen, cirka 60 platser vid
den sydöstra parkeringen, cirka 20 platser på den östra parkeringen och cirka 10 platser väster om skolbyggnaden.
Bilparkering
För parkeringsplats för bilar kommer två platser att studeras. Alternativ 1 är norr om skolans tomt och alternativ 2 är på befintlig skoltomt i dess
nordvästra hörn.

Angöring för skolbuss
Till skolan förväntas en skolbuss av typ boggiebuss anlända på morgonen och en eftermiddagen. Dessutom kommer skolan att angöras av
utflyktsbuss. Vid Stanstorpsskolan behövs minst en uppställningsplats för boggiebuss. I parkeringsutredningen ska uppställningsplats för buss
studeras inom de två alternativen för bilparkeringsplats. Dessutom ska möjlighet till uppställningsplats studeras längs Rättsvägens södra delar,
som ett alternativ till att ha uppställningsplatsen på parkeringsplatsen. För- och nackdelar med respektive plats ska beskrivas.

Angöring för leveranser
Leveranser till skolan ska angöra skolan i dess södra del.
Parkeringsplats för rörelsehindrade
Skolans tillgängliga entré kommer att finnas längs skolans västra fasad.
Parkeringsplats för rörelsehindrad ska därför anläggas 25 meter från denna
entré på Rättsvägen.
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PARKERINGSALTERNATIV
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ALTERNATIV 1 A PARKERINGSPLATS MED BUSSUPPSTÄLLNING
I utredningsalternativ 1 A studeras en parkeringsplats norr om skolans tomt. På parkeringsplatsen kommer det även finnas möjlighet för
uppställning av skolbussar av modell boggiebuss.
Boggiebussar tar mycket plats i anspråk, vilket leder till att parkeringsytan får breda körfält. Det behövs också en extra svängyta för buss i det
nordöstra hörnet. I den mindre bilden till höger syns körspåren för en boggiebuss.

Parkeringsplatsen utformas med 32 vinklade parkeringsplatser. Vinklade parkeringsplatser tar totalt sett något mindre yta i anspråk samt
underlättar backrörelser. Parkeringsytan föreslås bli enkelriktad motsols och ha en gemensam in- och utfart.
Fördelar
• Liten interaktion mellan gående, cyklister och bil- och busstrafik eftersom skolbarnen korsar Rättsvägen söder om infarten till
parkeringsytan.
• Enkel körväg för bussen som inte behöver göra skarpa svängar på Rättsvägen. Bussen får en relativt rak in- och utfart till parkeringen.
Nackdelar
• Bristande trafiksäkerhet att ha angöring för bussar vid en parkeringsplats där barn vistas.
• Risk för att personbilarsförarna använder bussens uppställningsplats för att lämna och hämta barn.
• Utformningen tar mycket mark i anspråk.
• Allmän platsmark tas i anspråk, i detta fall parkmiljö.
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ALTERNATIV 2 A PARKERINGSPLATS MED BUSSUPPSTÄLLNING
I utredningsalternativ 2 A studeras en parkeringsplats på dagens skoltomt. På parkeringsplatsen kommer det även finnas möjlighet för uppställning av
skolbussar av modell boggiebuss. Det är samma utformning som för alternativ 1 , bara en annan placering.
För att klara bussens körspår måste parkeringsplatsen byggas med en infart och en utfart. När bussen svänger in och ut från parkeringen tar den mycket
yta i anspråk och för att inte bussen ska svepa över den nya gång- och cykelbanan i nord-sydlig rikningen måste denna flyttas österut förbi parkeringen. I
den mindre bilden till höger syns körspåren för en boggiebuss.
Fördelar
• Skolans befintliga tomt kan nyttjas till parkeringsyta.
Nackdelar
• Stor interaktion mellan gående, cyklister och bil- och busstrafik eftersom all trafik ska korsa gång- och cykelpassagen över Rättsvägen.
• Det är svårt att skapa bra in- och utfarter för att säkerställa hög trafiksäkerhet för gående och cyklister. Bussen svepytor är stora och risken stor att
bussen står i en vinkel så att gående och cyklister hamnar i chaufförens döda vinkel.
• För att klara utfarten från parkeringen kommer bussen svepa över hela körbanan och behöva köra i innerkurva i 90-graders svängen, se skiss på
körspår.
• Bristande trafiksäkerhet att ha angöring för bussar vid en parkeringsplats där barn vistas.
• Risk för att personbilarsförarna använder bussens uppställningsplats för att lämna och hämta barn.
• Utformningen tar mycket mark i anspråk.
• 90-graders svängen på Rättsvägens norra del är svår för bussen i båda riktningarna då denna tar mycket utrymme.

ALTERNATIV 1 B PARKERINGSPLATS UTAN BUSSUPPSTÄLLNING
I utredningsalternativ 1 B placeras bilparkeringsplatsen norr om skoltomten precis som i alternativ 1 A. Skillnaden mellan 1 A och 1 B är att
uppställningsplats för buss inte sker på parkeringsplatsen. Förslag på annan placering, utanför parkeringsplatsen, av bussuppställningsplats
redovisas längre fram i rapporten.
Utformningen av parkeringsplatsen är snarlik alternativ 1 A. Den stora skillnaden är att ytorna är mindre. Det kan skapas en hämta/lämna yta
på den plats som tidigare var uppställningsplats för buss. Fördelen med detta är att det går snabbare att lämna av de större barnen, vilket
innebär att man kan minska antalet parkeringsplatser totalt sett. I utformningsförslaget är samtliga 32 parkeringsplatser inritade men några
är kryssade då de bedöms som möjliga att ta bort om en hämta-lämna yta anläggs.

Fördelar
• Liten interaktion mellan gående, cyklister och biltrafik eftersom skolbarnen korsar Rättsvägen söder om infarten till parkeringsytan.
• Trafiksäkrare lösning då inga tunga fordon vistas på parkeringsplatsen. Barnen behöver inte blandas med busstrafik.
• Mindre parkeringsyta, se körspår för personbil i den mindre bilden.
• Möjlighet att minska antalet platser om en hämta-lämna yta anläggs
Nackdelar
• Allmän platsmark tas i anspråk, i detta fall parkmiljö.

ALTERNATIV 2 B PARKERINGSPLATS UTAN BUSSUPPSTÄLLNING
I utredningsalternativ 2 B placeras bilparkeringsplatsen på skolans tomt precis som i alternativ 2 A. Skillnaden mellan 2 A och 2 B är att
uppställningsplats för buss inte sker på parkeringsplatsen. Förslag på annan placering, utanför parkeringsplatsen, av bussuppställningsplats
redovisas längre fram i rapporten.
Utformningen av parkeringsplatsen är snarlik alternativ 2 A. Den stora skillnaden är att ytorna är mindre samt att man endast behöver en inoch utfart. Precis som i förslag 1 B finns det en hämta-lämna yta i söder, vilket skapar förutsättningar att minska antalet parkeringsplatser.
Fördelar
• Trafiksäkrare lösning då inga tunga fordon vistas på parkeringsplatsen. Barnen behöver inte blandas med busstrafik.
• Mindre parkeringsyta, se körspår för personbil i den mindre bilden.
• Möjlighet att minska antalet platser om en hämta-lämna yta anläggs.
• Skolans tomt kan nyttjas till parkering.
Nackdelar
• Stor interaktion mellan gående, cyklister och bil- och busstrafik eftersom all trafik ska korsa gång- och cykelpassagen över Rättsvägen.
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BUSSUPPSTÄLLNING LÄNGS RÄTTSVÄGEN
Om inte bussuppställningsplats anordnas på parkeringsplatsen kan bussen angöra på södra delen av Rättsvägen. I detta fall tillåts bussen att köra
ner och vända vid den planerade vändytan för leveranser. Om boggiebussar ska vända måste vändzonen byggas något större, vilket innebär att
skoltomten måste ökas något söderut.
På Rättsvägens östra sida skapas sedan en separat angöringsficka med tillhörande hållplatsyta. Hållplatsytan föreslås vara 3 meter bred med
möjlighet till staket och fållor. Precis söder om hållplatsytan finns en vändyta för personbilar.
Fördelen
• Bussuppställningsplats är avskild från övrig parkering, vilket innebär att interaktionen mellan bussen, bilar och gående försvinner på
parkeringsytan.
Nackdelen
• 90-graders svängen på Rättsvägens norra del är svår för bussen då denna tar mycket utrymme.
• Stor interaktion mellan gående, cyklister och bil- och busstrafik eftersom all trafik ska korsa gång- och cykelpassagen över Rättsvägen.
• Risk för att personbilar använder bussens uppställningsplats för att lämna och hämta barn.
• Längre körväg för bussen och därmed fler gång- och cykelvägar att korsa för bussen.

SLUTSATSER
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SLUTSATSER
Den huvudsakliga slutsatsen är att det är svårt att skapa en riktigt bra och trafiksäker lösning för skolbarnen vid Stanstorpsskolan. Detta beror på
att de stora boggiebussar som ska angöra skolan måste vända och köra tillbaka samma väg eftersom det i dagsläget inte finns några andra
alternativ för busstrafiken.
Ur ett trafiksäkerhetsperspektiv är det bäst att i så stor utsträckning som möjligt separera bilparkeringen från bussangöringen eftersom det alltid
finns risker när barn ska vistas på samma ytor som stora fordon. Flyttar man bort bussangöringen från parkeringsplatsen innebär det att
skolbussarna istället kommer att angör på södra delarna av Rättsvägen, vilket skapar andra mindre bra trafiksäkerhetslösningar för elever som
istället går eller cyklar till skolan. Problematiken med att flytta ner bussangöringen på Rättsvägen handlar framförallt om att bussen får två snäva
90-graders svängar i nära anslutning till gång- och cykelpassager där det alltid finns en risk för incidenter och olyckor på grund av siktproblem för
chauffören. Ur ett sikt- och interaktionsperspektiv är det därför bäst att anlägga bussangöringen tillsammans med bilparkeringennorr om skolans
tomt (alternativ 1 A). Körvägen för bussarna i detta alternativ blir rak med endast en interaktion mellan gående och cyklister i samband med
passagen in till parkeringsytan. Sikten bedöms som god vid denna passage.
Anläggs däremot bussangöringen tillsammans med parkeringsytan på skoltomten som i alternativ 2 A kommer återigen fler interaktioner krävas
mellan gående/cyklister och bussar, varav samtliga sker i samband med svängar. Bedömningen är också att bussangöring på skolans tomt som i
alternativ 2 A inte kommer att uppfylla den trafiksäkerhet som man bör ha kring en skola eftersom det är problematiskt att få in och ut bussen på
föreslagen parkeringsyta. Bussen sveper över stora ytor och man måste bygga två in- och utfarter över gång- och cykelbanan. Dessutom tvingas
bussen att köra på fel sida av vägen för att kunna komma runt 90-graders svängen på Rättsvägen. Därför rekommenderas inte alternativ 2 A,
parkering på skoltomten tillsammans med bussangöring.
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Övriga alternativ 1 A-B och 2 B har samtliga för- och nackdelar ur trafiksäkerhetssynpunkt för skolbarnen. Skapar man hastighetssäkrade passager
vid samtliga platser där bussen ska trafikera bedöms det dock bäst att helt separera bussen från skolans parkering. För gående och cyklisters
trafiksäkerhet bedöms även parkeringsplatsens placering enligt alternativ 1 ha högre trafiksäkerhet för gående och cyklister då denna lösning har
färre interaktioner mellan bilar och oskyddade trafikanter än alternativ 2.
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