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SAMMANFATTNING 

Ludvika kommun planerar att bygga en ny idrottsarena på Hillängens IP som 

förväntas tillgodose behovet av fler ytor för idrott, fler evenemang och ett 

större utbud av träning i kommunen.  

I samband med planens framtagande identifierades behovet av en 

trafikutredning för att se vilka konsekvenser detaljplanen kan ha på trafik och 

parkering, gång- och cykeltrafik samt vilka behov och åtgärder som föreligger 

planens genomförande.  

I trafikutredningen har en kapacitetsanalys gjorts i korsningarna 

Grågåsvägen/riksväg 66 samt Timmermansvägen/Marnässvägen/riksväg 66 

för nuläget och för prognosår 2040 med trafikalstring motsvarande 

genomförd detaljplan.  

Slutsatserna vad gäller kapaciteten i korsningarna är att korsningen 

Timmermansvägen/Marnässvägen/riksväg 66 redan i nuläget har en mindre 

god kapacitet och vid prognosår 2040 är överbelastad. Därför bör utveckling 

av områden där Timmermansvägen är primärväg göras restriktivt och 

hänsyn bör tas till korsningens eventuella kapacitetsbrist.  

I korsningen Grågåsvägen/riksväg 66 är kapaciteten god i nuläget och likaså 

vid prognosår 2040. Om andra förutsättningar gäller i framtiden och behov av 

kapacitetshöjande åtgärder föreligger kan exempelvis ett 

vänstersvängskörfält på riksvägen och separata svängfält på Grågåsvägen 

förbättra kapaciteten.  

En översiktlig parkeringsutredning har gjorts inom trafikutredningen för att 

beskriva nuläget och utreda om ytterligare parkeringar behöver tillses i 

samband med planens genomförande. Utifrån genomförd 

stickprovsberäkning och bedömd parkeringsalstring är slutsatsen att inga 

ytterligare bilparkeringar behöver ordnas. Däremot bör befintliga ytor 

effektiviseras och cykelparkeringsplatser ordnas för att skapa bättre 

förutsättningar för besökare att cykla till och från idrottsplatsen.  

Utredningen ger även förslag på hur hållplatsläget vid Hillängens IP kan 

förbättras så att busslinjer enklare kan göra en högersväng och fortsätta på 

Grågåsvägen mot riksväg 66. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Ludvika kommun planerar att bygga en ny idrottsarena på Hillängens 

idrottsplats samt på Marnässkolans mark i Ludvika. Kultur- och 

samhällsutvecklingsförvaltningen har i uppdrag att upprätta en ny detaljplan 

för området. Med anledningen av de nya byggnaderna/verksamheterna inom 

planområdet behöver en trafikutredning tas fram. Trafikutredningen ska 

utgöra underlag för både detaljplanen och byggandet av idrottsarenan. 

Syftet med trafikutredningen är att undersöka den nya arenans påverkan på 

det kringliggande vägnätet, det vill säga väg 66, Grågåsvägen och 

Timmermansvägen, med fokus på korsningarna. Utredningen ska även se 

över parkeringsplatser, befintligt nät för kollektivtrafik, gång och cykel samt 

undersöka vilka anpassningar av dessa som är nödvändiga till följd av 

utbyggnaden av idrottsarenan.  

1.2 METOD 

De i uppdraget genomförda kapacitetsanalyserna har gjorts i programmet 

Capcal 4.3.0.2. Capcal beräknar bland en specifik korsnings kapacitet 

(Största stationära flöde som kan passera en given anläggning under en 

given tidsperiod med givna förutsättningar) och belastningsgrad 

(flöde/kapacitet). Programmet ger även en uppskattning av kölängderna. 

1.3 AVGRÄNSNINGAR 

Området som analyseras är själva detaljplaneområdet samt korsningarna i 

anslutning till idrottsplatsen och planområdet. Analysen av parkeringsytor 

och behov avgränsas till de ytor som är direkt kopplade till verksamheten 

inom planområdet - idrottsplatsen med tillhörande verksamheter. 

För bedömning av framtida trafikmängder har hänsyn tagits till de 

angränsande planerna för Stora Hillänget och flerfamiljsbostäder längs 

Grågåsvägen. 
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2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 NUVARANDE MARKANVÄNDNING 

 

Figur 1. Nuvarande markanvändning. Källa bakgrundsbild/flygfoto, Ludvika kommun 

Den nuvarande markanvändningen inom planområdet (se Figur 1) består av 

en skola i nordvästra delen där det i nuläget endast finns en mindre 

förskoleverksamhet. Bostäder i sydvästra delen och Hillängens IP i östra 

delen, som består av tre fotbollsplaner och en ishall. Övriga delar av 

planområdet utgörs av hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser, gator och 

gång- och cykelvägar. Gräsbelagda ytor finns på och kring Marnässkolans 

område och Hillängens idrottsplats.  

2.2 PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Huvudsyftet med detaljplanen är att möjliggöra en ny arena i anslutning till 

nuvarande ABB arena på Hillängets IP. Målet är att den nya arenan ska bli 

en mötesplats i Ludvika för boende i närområdet, invånare i kommunen och 

mer långväga besökare. Arenan ska ge möjligheter för olika idrotter, 

tillgodose behovet av idrottshall för både skola och föreningsliv samt vara en 

arena för träning, tävling och större evenemang. 

Planen syftar även till att anpassa markanvändningen för de befintliga 

verksamheterna och ytorna, men samtidigt vara flexibel för framtida behov. 
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Figur 2. Utkast till plankarta 

Planområdets västra del, brun markering (Centrumändamål)) ska kunna 

möta framtida behov av antingen utökad handel, parkering, bostäder eller 

verksamheter/anläggningar kopplade till idrottsverksamheten samt för skola 

(markerat i rött). 

Planen ska även säkerställa en tillfredsställande miljö för besökare, både ur 

trygghetsperspektiv (trygg utomhusmiljö) och tillgänglighetsperspektiv 

(attraktiva GC-vägar, kollektivtrafikförbindelser samt erforderliga 

parkeringsmöjligheter). 

2.3 ANGRÄNSANDE PLANER 

Ny arena på Hillängens IP är ett av tre separata utvecklingsprojekt som drivs 

av kommunen i Marnäsområdet. Projekten påverkar varandra och planen är 

att utföra dem delvis parallellt inom de närmaste åren.  

 

Figur 3.Tre olika utvecklingsprojekt i Marnäsområdet. Källa: www.ludvika.se 
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I Stora Hillänget planeras för nya bostäder, mindre handel och parkmiljöer 

mellan Grågåsvägen och sjön Övre Hillen. Detaljplanen medger bostäder i 

olika hustyper i from av flerfamiljshus, radhus, parhus samt villor. Längs 

Grågåsvägen planeras för flervåningshus vid de befintliga höghusen. 

2.4 TRAFIKFÖRHÅLLANDEN 

Planområdet omges av ett antal gator av olika karaktär:  

• Väg 66 (Gamla Bangatan) i söder som är genomfartsvägen för en 

stor del av turisttrafiken i Dalarna och för pendling mellan orter. 

• Grågåsvägen i öster som förbinder ett antal bostadsområden med 

väg 66 samt är primär infartsväg till parkeringen vid idrottsplatsen. 

Timmermansvägen i väster som har en liknande karaktär och 

funktion som Grågåsvägen.  

• Domherrevägen ansluter från Timmermansvägen och används 

delvis som infartsväg för parkering till idrottsplatsen men är också 

primär gata för förskoleverksamheten med hämta/lämna-zon invid 

Marnässkolan och idrottsplatsen. 

Trottoarer finns längs alla gator. Separata cykelbanor finns längs 

Timmermansvägen, Grågåsvägen och Gamla Bangatan. En gång- och 

cykelväg går genom planområdet och förbinder Hillängskiosken med 

Solviksskolan (som ligger norr om planområdet).  

Under 2018 och 2019 rustades väg 66 upp på sträckan förbi idrottsplatsen. 

Då lades ny beläggning på vägen, gång- och cykelvägen separerades från 

väg 66, då denna flyttades närmare idrottsplatsen, och GC-passagerna 

rustades upp.   

Väg 66, som passerar genom Ludvika, är utpekad som ett så kallat 

funktionellt prioriterat vägnät (FPV) för såväl godstransporter, dagliga 

personresor, långväga personresor som kollektivtrafik. Det innebär att 

vägsträckan är rekommenderad väg för alla dessa typer av transporter. 

Trafikverkets klassning ska bland annat fungera som ett sätt att säkra 

tillgängligheten på vägnät med denna funktion. 

2.4.1 Reglering och hastigheter 

Planområdet ligger inom kommunens beslutade område för tättbebyggt 

område (2085 2011-00003). Bashastigheten 40 km/tim gäller inom 

tättbebyggt område i Ludvika, enligt föreskrift (2085 2013-00008) och så 

även på gatorna i och i anslutning till planområdet. På Domherrevägen finns 

även en föreskrift (2085 2013-00047) om högsta hastighetsgräns 30 km/tim 

mellan 07:00-17:00 på vardagar. Detta sannolikt för att hastighetssäkra 

vägen intill gamla Marnässkolan och förbättra trafiksäkerheten för 

skolbarnen.  
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Figur 4. Hastighetsgränser på gatorna i och i anslutning till planområdet. Källa: NVDB 

(Trafikverket u.d.) 

Kommunen har kommunicerat att hastighetsbegränsningen sällan efterlevs 

av trafikanter på Grågåsvägen och att det är en bidragande faktor till att 

trafikmiljön där upplevs som otrygg.  

2.4.2 Gång- och cykeltrafik 

I Ludvika kommun finns i dagsläget totalt 11 mil gång- och cykelväg. Nätet 

omkring Hillängens IP ser ut enligt Figur 5.  

Ludvika kommun tog 2011 fram en cykelplan som syftar till att vara ett 

verktyg för planering och utbyggnad av gång- och cykelnätet i Ludvika 

kommun. Cykelplanens övergripande målsättning är att skapa ett attraktivt, 

tryggt, trafiksäkert, funktionellt och sammanhängande cykelvägnät som 

lockar fler människor att cykla och som leder oss vidare mot vår strävan att 

nå ett hållbart transportsystem och en hållbar samhällsutveckling. 

I planen har en brist/behovsanalys gjorts utifrån de centrala målpunkterna i 

tätorten. Det framkom att gång- och cykelvägnätet överlag är bra, däremot 

saknas ett antal sammankopplingar för att göra nätet heltäckande över 

kommunen. Det framgår också att delar av nätet har mindre bra funktion då 

vissa sträckor är smala och separeras endast med kantsten.  
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Figur 5. GCM-vägar i tätorten och inzoomat kring planområdet. Källa: NVDB. 

I området kring Marnäs, sportfältet och intilliggande vägnät identifierades 

stråk med brister, dels i dess utformning, tillgänglighet och trafiksäkerhet, 

dels att kopplingar mellan stråk saknas. Behovet av nya sträckningar var då: 

→ Marnäs, fortsättning från Biskopsnäset – Timmermansgatan – 

Gamla Bangatan 

→ Bakom sporthallen och vidare genom Epadalen 

Cykelparkeringar har lyfts fram i planen som en viktig detalj att tänka på i 

planeringen. För att göra cyklandet attraktivt och konkurrenskraftigt bör 

därför cykelparkeringar beaktas i planeringen. Dessa ska vara nära 

målpunkten och lämpligen vara väderskyddade. 

Sedan 2011 har dessa stråk förbättrats och byggts ut. Bland annat finns nu 

en separat gång- och cykelväg längs med Gamla Bangatan (väg 66) samt 

längs med Timmermansgatan. I nuläget projekteras även en gång- och 

cykelväg längs med Grågåsvägen som sammankopplas med ovan nämnd 

väg längs väg 66. 

 

Figur 6 Huvudstråk, regionalt stråk och lokalt stråk för cykel. Hämtat från Ludvika kommun. 
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Riktlinjer för arbetet med cykeltrafik (Utkast) (Ludvika kommun 2020) 

Ett utkast med riktlinjer för arbetet med cykeltrafik utarbetas i nuläget med 

syfte att följa upp arbetet med cykelplanen från 2011. I riktlinjerna finns både 

strategiska och fysiska åtgärder som ska genomföras och följas upp. Dessa 

är bland annat:  

→ Inventera cykelnätet och peka ut stråk i behov av cykelvägar och 

cykelfält  

→ Anlägga cykelvägar och cykelfält i prioriterade stråk.  

→ Mäta hastighetsnivån där cykelvägar korsar andra vägar och på 

gator med blandtrafik samt peka ut platser i behov av 

hastighetdämpande åtgärder  

→ Åtgärda utpekade platser i behov av hastighetsdämpande åtgärder  

→ Inventera cykelnätet med avseende på trygghet och belysning/god 

sikt  

→ Åtgärda sträckor som upplevs som otrygga  

→ Åtgärda sträckor som saknar belysning (enligt riktlinjerna) 

→ Inventera cykelnätet och peka ut länkar i behov av separering av 

gående och cyklister 

→ Åtgärda utpekade stråk i behov av separering mellan gående och 

cyklister 

Kommunen har tydliga målsättningar och handlingsplaner för att erbjuda 

en god miljö för cyklister och därigenom på sikt öka andelen 

cykeltrafikanter i kommunen. Detaljplanen bör således underlätta för 

detta långsiktiga arbete genom att prioritera och möjliggöra för cyklande 

till, från och genom planområdet.  

2.4.3 Passager/övergångar 

Det finns obevakade gång- och cykelpassager där stråk passerar flera av de 

större gatorna, se Figur 7. De flesta passagerna är tillgänglighetsanpassade 

med taktila plattor.  

Det saknas dock anordnade passager/övergångar på Grågåsvägen från den 

gång- och cykelväg som i nuläget projekteras längs Grågåsvägens västra 

sidan. Detta bidrar till den otrygghet som idag upplevs av gående och 

cyklister som ska korsa gatan, exempelvis för att ta sig till flerbostadshusen 

längs den östra sidan av Grågåsvägen. Behovet av en ny GC-passage 

kommer öka ytterligare i samband med etableringen av ny 

bostadsbebyggelse i området Stora Hillänget, öster om de befintliga 

flerbostadshusen. 
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Figur 7 Passager och övergångar för gång- och cykeltrafiken markerade med gråa cirklar. 
Bildkälla: Ludvika kommun 

2.4.4 Kollektivtrafik 

Busshållplatser finns på Timmermansvägen och Grågåsvägen vid 

planområdet och trafikeras av lokalbuss 41, 21–22 gånger i vardera 

riktningen på vardagar. Bussen går mot Ludvika centrum och Östansbo. På 

Gamla Bangatan i söder går även landsbygdsbuss 293 ock 298 mellan 

Ludvika och Smedjebacken, de stannar som regel inte där, men vissa turer 

stannar buss 293 vid Solviksskolan under skoltid och buss nummer 298 vid 

Hillängskiosken. Hållplatsen Hillängens idrottsplats ligger inom kvartersmark 

enligt gällande detaljplan. I den nya detaljplanen avses detta ändras från 

kvartersmark till allmän plats TORG och blir således en kommunal 

angelägenhet vad gäller drift, underhåll och ägandeskap. 

Dalatrafik (huvudman för linjetrafiken) har uttryckt en önskan att förbättra 

utformningen av hållplatsöglan vid Hillängens idrottsplats så den även blir 

anpassad för högersväng. Den nuvarande utformningen som endast är 

utformad för vänstersväng gör att bussar som trafikerar linjer som innebär 

högersväng får en ökad fordonsförslitning då det i stort sett är oundvikligt att 

inte gå på kantstenen på höger sida. (inringat i Figur 8).  
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Figur 8. Busshållplatser i anslutning till planområdet. Bildkälla: Ludvika kommun. 

2.4.5 Parkering 

Se avsnitt 5. Parkeringsanalys för övergripande inventering av nuläge, 

framtid, behov och förslag på åtgärder.  

2.4.6 Olycksstatistik 

WSP har på begäran från Ludvika kommun begärt ut olycksstatistik från 

Transportstyrelsens olycksdatabas Strada för tidsperioden 2003–2021. 

Uttagsområdet omfattar en avsevärt större del av stadsdelen än vad 

trafikutredningen avser och under perioden har förbättringar i vägnätet gjorts 

(till exempel separering av GC längs väg 66, upprustning av passager längs 

densamma och ett utbyggt GC-stråk längs Timmermansgatan) vilket kan 

påverka aktualiteten i delar av olycksunderlaget. 

Därför har analysen av olyckor avgränsats till de olyckor som skett i eller i 

direkt anslutning till planområdet från och med 2015 till och med 2021. 

Analysen görs utifrån beskrivningen av förloppet och om olyckan har en 

koppling till utformning, reglering eller underhåll av gatorna. 

Under denna period har det rapporterats in sex olyckor i aktuellt område med 

de givna avgränsningarna, se markerad ruta i Figur 9.  

Av de rapporterade olyckorna är två singelolyckor med fotgängare som 

halkat i vinterväglag. En av olyckorna rör en passagerare på moped som 

ramlat av när föraren gjort en tvär gir. En annan olycka har skett när två 

fotgängare passerat över Timmermansvägen och bilen som kom körandes 

inte förmådde att stanna på grund av halka. Två olyckor med cykel och 

motorfordon varav den en är en kollision vid övergångsstället 

Timmermansvägen/Väg 66 där personbilen kolliderar med cyklisten. Den 

andra längs med väg 66 då cyklisten tappat kontrollen och ramlat in i 

förbipasserande bil.  

Sammanfattningsvis tyder inte de inrapporterade olyckorna och 

händelseförloppen på några uppenbara utformningsbrister i trafiksystemet. .  
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Figur 9. Inrapporterade olyckor i anslutning till detaljplaneområdet under perioden 2003–2021. 

Inom avgränsningsområdet analyseras orsakssambanden. Källa: Strada via Ludvika kommun 

3 TRAFIKMÄNGDER 

3.1 NULÄGE 

Enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta (se Figur 10) är det uppmätta 

trafikflödet (ÅDT, årsmedeldygnstrafik) år 2019 på väg 66, strax öster om 

korsningen med Grågåsvägen, 8 540 fordon/dygn, varav 8 % tung trafik. 

På väg 66, mellan korsningarna med Grågåsvägen och Timmermansvägen 

har en enskild mätning gjorts under 2020. Att det endast är en enskild 

mätning gör den osäker. Istället redovisas trafiksiffran för mätperioden 2015–

2019. Mätningen från 2015 har ÅDT 9 540 fordon/dygn (10 % tung trafik) på 

denna sträcka (Trafikverket 2021) och kan jämföras med den enskilda 

mätningen från 2020 som var 9 600, vilket ligger inom osäkerhetsintervallet. 

Mätningen från 2015 bedöms därför vara representativ för nuläget. 

Väster om korsningen med Timmermansvägen har väg 66 en ÅDT på 

10 210 fordon/dygn varav 8 % tung trafik år 2019.  

Figur 10. Trafikverkets trafikmätningar på väg 70. Källa: Vägtrafikflödeskartan (Trafikverket 
2021) 
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3.1.1 Trafikräkningar 

Trafikräkningar i korsningar görs för att undersöka svängandelarna i en 

korsning i maxtimmen. Som underlag för den aktuella utredningen har 

Ludvika kommun utfört en trafikräkning i korsningarna väg 

66/Timmermansvägen och väg 66/Grågåsvägen under september 2021. 

Räkningarna genomfördes under antagen maxtimme på förmiddagen (06:30 

– 07:30) och eftermiddagen (15:30 – 16:30). Svängandelarna och 

genomfartstrafiken i bägge korsningar hade sina maxtillfällen under olika 

perioder. Därför har den högsta beräknade kvarten för respektive 

svängrörelse multiplicerats med 4 för att på så sätt skapa ett ”worst case 

scenario” för maxtimmen. Detta görs för att ta hänsyn till skillnaderna i antal 

fordonsrörelser och tid på dagen.  

Flödena för respektive korsning finns redovisade nedan. Resultatet används 

sedan för att göra en kapacitetsutredning av korsningarna.  

Trafikflöden i korsningen Timmermansgatan/väg 66  

 

Figur 11. Trafikmängder i respektive relation i ”worst case” maxtimmen enligt trafikräkningen. 
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Trafikflöden i korsningen Grågåsvägen/väg 66  

 

Figur 12. Trafikmängder i respektive relation i ”worst case” maxtimmen enligt trafikräkningen. 

3.2 TRAFIKPROGNOS ÅR 2040 

För att studera hur den planerade utbyggnaden av områdena påverkar 

kapaciteten i de aktuella korsningarna har en trafikprognos för år 2040 tagits 

fram. Trafikprognosen bygger på en generell uppräkning av trafiken utifrån 

Trafikverkets trafikuppräkningstal och på beräknad tillkommande trafik från 

nya etableringar inom området. 

3.2.1 Generell trafikuppräkning 

Trafikverket har tagit fram trafikuppräkningstal för det statliga vägnätet. För 

Dalarna mellan år 2017 och år 2040 är dessa 1,17 för personbilar och 1,32 

för tung trafik, vilket innebär en årlig ökning med cirka 0,7 % för personbilar 

och cirka 1,1 % för lastbilar. Trafiken på det kommunala vägnätet har också 

räknats upp med Trafikverkets trafikuppräkningstal.   

3.2.2 Trafikalstring 

Trafikalstringen baseras på den verksamhet som tillkommer planområdet. 

Den markanvändning som med säkerhet kommer alstra ytterligare trafik är i 

detta fall aktiviteter kopplade till den planerade arenan.  

Marnässkolan nyttjar inte längre sin fulla kapacitet. Däremot säkerställer 

detaljplanen skolans yta till skolverksamhet. Detaljplanen möjliggör även för 

andra typer av markanvändning på samma yta (sekundärt: 

besöksanläggning, bostäder, parkering) samt centrumverksamhet närmast 

Timmermansvägen vilket gör att trafikalstringsprognosen för just denna del 

av planområdet kan skilja sig beroende på den verksamhet som faktiskt 

aktualiseras och när. I nuläget är det inte känt hur den aktuella delen av 

planområdet kommer att utvecklas. Vid framtagandet av trafikprognosen har 

därför en fortsättning på befintlig markanvändning antagits och den 
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eventuella trafikökningen från området har bedömts ingå i den generella 

trafikuppräkningen.  

Trafikalstringskällor 

Sporthallen inom planområdet bedöms främst komma att användas för 

träningsverksamhet. Vid beräkningen av sporthallens trafikalstring har 

antagits att varje enskilt träningstillfälle har 20 deltagare, vid matcher kan 

antalet vara högre. Varje träning har antagits vara en timme. Vid varje byte 

mellan träningsaktivitet befinner sig två träningssällskap i hallen, dvs. ca 40 

personer. Detta medför att parkeringarna och avlämningsplatserna blir 

dubbelt belastade vid bytespunkterna. Av de som deltar i 

träningsverksamheten bedöms ca 40 % parkera vid sporthallen, ca 20 % bli 

avsläppta med bil och ca 40 % komma till fots eller med cykel.  

Sporthallen bedöms enligt ovanstående resonemang och 

färdmedelsfördelning alstra 32 fordonsrörelser per bytespunkt, vilket även 

motsvarar 32 fordon/timme. Med ett antagande att sporthallen är uthyrd 17–

22 skulle den därmed alstra ett tillskott om 5*32 = 160 fordon/dygn. 

Den tillkommande trafiken kommer främst att belasta kvällar och därmed 

endast i begränsad omfattning påverka belastningen i maxtimmen. 

Sporthallen kommer även att användas av Solviksskolan som idrottshall. 

Dock antas dessa resor ske till fots eller på cykel på de gång- och cykelvägar 

som finns mellan skolan och idrottshallen.  

I den antagna detaljplanen för Stora Hillänget anges att detaljplanen kommer 

alstra cirka 300 fordon per dygn, varav cirka 30 tunga fordon. 

Fordonsrörelserna kommer i huvudsak att koncentreras till den nya 

anslutningen till Grågåsvägen som ligger cirka 55 meter från korsningen med 

väg 66. En mindre del kommer även att belasta Svanvägen/Doppingvägen 

och Grågåsvägen. 

Utöver den generella uppräkningen av trafiken har tillkommande trafik lagts 

till för den planerade sporthallen och det planerade bostadsområdet inom 

Stora Hillänget. Den tillkommande trafiken antas ansluta till väg 66 i 

korsningen med Grågåsvägen och ha samma riktningsfördelning som 

befintlig trafik i de båda korsningarna. För den tillkommande trafiken har 

trafiken i maxtimmen antagits uppgå till 14 %.  

Tabell 1. Tillagd trafik i trafikprognosen år 2040 utöver den generella uppräkningen.  

Område Tillkommande trafik 

Sporthall 160 fordon/dygn 

Stora Hillängen 300 fordon/dygn 

3.2.3 Trafikfördelning 

Baserat på de genomförda trafikräkningarna och den framtagna 

trafikprognosen förväntas trafiken i maxtimmen år 2040 fördela sig enligt 

nedanstående figurer i de båda korsningarna.   
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Trafikfördelning korsningen Timmermansgatan/väg 66 

 

Figur 13. Trafikfördelning under maxtimmen år 2040 i korsningen Timmermansvägen/väg 66.  

 

Trafikfördelning Grågåsvägen/väg 66 

 

Figur 14. Trafikfördelning under maxtimmen år 2040 i korsningen Grågåsvägen/väg 66. 
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4 KAPACITETSANALYS 

För att studera hur de planerade förändringarna i området tillsammans med 

den generella ökningen av trafiken kommer att påverka korsningarna väg 

66/Timmermansvägen och väg 66/Grågåsvägen har kapacitetsanalyser 

genomförts. För att det tydligt ska framgå hur trafikökningen påverkar 

belastningen i korsningarna har två beräkningar utförts för vardera 

korsningar. 

→ Beräkning 1: Nuläge - dagens markanvändning och trafikflöden  

→ Beräkning 2: Prognos år 2040 (inklusive trafikalstring från idrottshall 

& bostäder i Stora Hillängen 

4.1 INDATA OCH RESULTAT 

Kapacitetsanalysen har gjorts i programmet Capcal. Capcal beräknar bland 

annat vad en specifik korsning har för kapacitet (Största stationära flöde som 

kan passera en given anläggning under en given tidsperiod med givna 

förutsättningar.) och belastningsgrad (flöde/kapacitet) under maxtimmen 

(den timme då fordonsflödet är som störst under ett dygn). I detta fall 

baseras maxtimmen på värdena för den högst beräknade kvarten för 

respektive svängrörelse, vilken har multiplicerats med fyra för att få 

timmestrafik. Detta gör att den beräknade maxtimmen utgör ett ”worst case 

scenario” för maxtimmen. Detta görs för att ta hänsyn till skillnaderna i antal 

fordonsrörelser under olika tider på dagen.  

I VGU 2020 står bland annat följande om servicenivå/belastningsgrad 

(Trafikverket 2020): 

 

Figur 15. Utdrag ur VGU 2020 gällande servicenivå/belastningsgrad (Trafikverket 2020). 

Resultatet av Capcal-beräkningarna är sammanfattat i Figur 16-Figur 19. 

Indata beskrivs med trafikflöden för respektive fordonsrörelse per timme. 

Resultatet beskrivs med belastningsgraden för respektive körfält enligt 

intervallen: 

Korsningstyp A, B och C (väjningskorsning) 

≤ 0,6  ”god standard” (→) 

0,6–0,8  ”mindre god standard” (→) 

> 0,8  ”låg standard” (→) 
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I Capcal lägger man enbart in de gång- och cykeltrafikflöden som går 

längsmed primärvägen för korsningar med väjningsplikt (Linse och Hörtin 

2020). I korsningen Timmermansvägen/väg 66 finns det en gång- och 

cykelväg parallellt med väg 66 som korsar Timmermansvägen. Vid denna 

anslutning har ett flöde på 10 cyklister och 10 gående i timmen lagts till. I 

korsningen Timmermansvägen/väg 66 har det i beräkningarna angivits att 

det för den anslutande trafiken är möjligt att korsa väg 66 etappvis via gatans 

breda refug.  

I beräkningarna har andelen tung trafik antagits vara 10 %. 

4.1.1 Nuläge  

Dessa beräkningar beskriver belastningsgraderna för nuläget utifrån 

trafikräkningarna i korsningarna. 

Korsningen Timmermansgatan/väg 66 

 

Figur 16. Trafikflöden och belastningsgrader i nuläget. 

Belastningsgraderna är lika med eller understiger 0,6 för samtliga tillfarter på 

väg 66, vilket innebär god standard. För Marnäsvägen ligger 

belastningsgraden på 0,75 och för Timmermansvägen på 0,81, vilket innebär 

mindre god standard respektive låg standard.  

På väg 66 västerifrån uppgår medelkölängden till 0,0 fordon och 90-

percentilen till 0,0 för de som ska svänga höger eller köra rakt fram. För de 

som ska svänga vänster via vänstersvängfältet uppgår medelkölängden till 

0,1 fordon och 90-percentilen till 0,1. För trafiken på väg 66 österifrån uppgår 

medelkölängden till 0,2 fordon och 90-percentilen till 0,2. De aktuella köerna 
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bedöms därför påverka den genomgående trafiken på väg 66 i liten 

omfattning. 

För den anslutande trafiken från Timmermansvägen uppgår medelkölängden 

till 3,2 fordon och 90-percentilen till 6,9 fordon. I en kö tar en bil upp cirka 7,5 

meter, det innebär att en kö på 7 fordon sträcker sig cirka 50 meter in på 

Timmermansvägen. På Marnäsvägen uppgår medelkölängden till 2,4 fordon 

och 90-percentilen till 5,1 fordon. Eftersom de använda trafikmängderna 

illustrerar en ”worst case” maxtimme uppstår normalt inte så omfattande 

köbildning som beräkningarna visar.  

Korsningen Grågåsvägen/väg 66 

 

Figur 17. Trafikflöden och belastningsgrader i nuläget. 

Belastningsgraderna understiger 0,6 för samtliga tillfarter i korsningen, vilket 
innebär god standard.  

På väg 66 västerifrån uppgår medelkölängden till 0,1 fordon och 90-

percentilen till 0,1. För trafiken på väg 66 österifrån uppgår medelkölängden 

till 0,0 fordon och 90-percentilen till 0,0. De aktuella köerna bedöms därför 

påverka den genomgående trafiken på väg 66 i mycket liten omfattning. 

För den anslutande trafiken från Grågåsvägen uppgår medelkölängden till 
0,3 fordon och 90-percentilen till 0,7 fordon.  
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4.1.2 Trafikprognos år 2040 

Dessa beräkningar beskriver belastningsgraderna med trafiken för år 2040. 

Korsningen Timmermansgatan/väg 66 

 

Figur 18. Trafikflöden och belastningsgrader med trafiken för år 2040. 

Belastningsgraderna understiger 0,6 för trafiken västerifrån på väg 66, vilket 

innebär god standard. För trafiken österifrån på väg 66 är belastningsgraden 

0,74, vilket innebär mindre god standard enligt VGU. För Timmermansvägen 

och Marnäsvägen ligger belastningsgrad på ca 1,5, vilket innebär att de båda 

anslutningarna är kraftigt överbelastade.   

På väg 66 västerifrån uppgår medelkölängden till 0,0 fordon och 90-

percentilen till 0,0 för de som ska svänga höger eller köra rakt fram. För de 

som ska svänga vänster via vänstersvängfältet uppgår medelkölängden till 

0,1 fordon och 90-percentilen till 0,1. För trafiken på väg 66 österifrån uppgår 

medelkölängden till 0,3 fordon och 90-percentilen till 0,3. De aktuella köerna 

bedöms därför påverka den genomgående trafiken på väg 66 i liten 

omfattning. 

För den anslutande trafiken från Timmermansvägen uppgår medelkölängden 

till 84,5 fordon och 90-percentilen till 84,5 fordon. Detta innebär omfattande 

köbildning som kan förväntas sprida sig bakåt i trafiksystemet. Även på 

Marnäsvägen uppstår omfattande köbildning. Enligt Capcal uppgår 

medelkölängden här till 64,1 fordon och 90-percentilen till 64,1, fordon. 

Sammantaget innebär detta att den befintliga korsningsutformningen inte 

klarar att tillgodose trafikmängderna år 2040 i maxtimmen utan att 

omfattande köbildning uppstår på sekundärvägarna.    



 
 

 

 
10324054 •  Trafikutredning Hillängens idrottsplats  | 23   

Korsningen Grågåsvägen/väg 66 

 

Figur 19. Trafikflöden och belastningsgrader med trafiken för år 2040. 

Belastningsgraderna understiger 0,6 för båda tillfarterna på väg 66, vilket 

innebär god standard. För Grågåsvägen uppgår belastningsgraden till 0,62, 

vilket innebär mindre god standard enligt VGU.  

På väg 66 västerifrån uppgår medelkölängden till 0,2 fordon och 90-

percentilen till 0,2. För trafiken på väg 66 österifrån uppgår medelkölängden 

till 0,0 fordon och 90-percentilen till 0,0. De aktuella köerna bedöms därför 

påverka den genomgående trafiken på väg 66 i liten omfattning. 

För den anslutande trafiken från Grågåsvägen uppgår medelkölängden till 

1,2 fordon och 90-percentilen till 2,8 fordon. Detta innebär att endast 

begränsad köbildning uppstår. 
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4.2 SLUTSATS KAPACITETSANALYS 

4.2.1 Väg 66/Timmermansvägen 

Kapacitetsberäkningarna visar att korsningen väg 66/Timmermansvägen 

redan i nuläget har ett högt kapacitetsutnyttjande, vilket ger relativt höga 

belastningsgrader på de anslutande gatorna Timmermansvägen och 

Marnäsvägen.  

Till år 2040 gör den generella trafikuppräkningen, baserad på Trafikverkets 

uppräkningstal, tillsammans med viss tillkommande trafik från de aktuella 

planområdena att trafikmängden och därigenom belastningen på korsningen 

ökar kraftigt. Detta drabbar främst de anslutande gatorna Timmermansvägen 

och Marnäsvägen, vilka blir överbelastade i maxtimmen år 2040. 

Överbelastningen orsakar omfattande köbildning på dessa gator, vilken 

riskerar att sprida sig och påverka det bakomliggande gatunätet negativt. 

Den omfattande köbildningen uppstår även utan den tillkommande trafiken 

från de aktuella planområdena eftersom den allmänna förväntade 

trafikökningen gör att den redan hårt belastade korsningen belastas 

ytterligare. Den höga belastningen i korsningen har dock en begränsad 

påverkan på genomfartstrafiken på väg 66, eftersom denna har företräde i 

korsningen och är utformad med vänstersvängfält för de som ska svänga in 

på Timmermansvägen. Desto mer omfattande genomfartstrafiken blir desto 

svårare blir det dock för trafiken från de anslutande gatorna att svänga in på 

väg 66. 

På sikt finns det behov av att göra anpassningar i utformningen av 

korsningen för att det ska vara möjligt att hantera de ökande trafikflödena. 

Exempelvis kan en utformning med dubbla riktningsuppdelade körfält på de 

anslutande gatorna eller cirkulationsplats utredas vidare på sikt. Tills 

korsningen har anpassats till de högre trafikflödena bör exploateringar som 

ökar trafiken på Timmermansvägen och Marnäsvägen ske i begränsad 

omfattning.    

4.2.2 Väg 66/Grågåsvägen 

Kapacitetsberäkningarna visar att belastningsgraderna i nuläget är låga i 

korsningen väg 66/Grågåsvägen för alla flöden. Till år 2040 gör den 

förväntande trafikökningen att belastningen ökar. För trafiken på väg 66 blir 

den dock fortsatt under 0,6, vilket motsvarar god standard. På den 

anslutande Grågåsvägen stiger belastningsgraden till 0,62, vilket motsvarar 

mindre god standard, marginalen till 0,6 är dock liten. Belastningen bidrar 

också endast till begränsad köbildning, vilket gör att den befintliga 

utformningen av korsningen bedöms vara godtagbar även när de aktuella 

planområdena har byggts ut.  

Skulle trafiken på Grågåsvägen på sikt öka i större omfattning än vad som 

förutses i trafikprognosen för år 2040 kan fysiska åtgärder i 

korsningsutformningen övervägas. Exempelvis anläggande av ett 

vänstersvängfält på väg 66 eller dubbla riktningsuppdelade körfält på 

Grågåsvägen. Ett vänstersvängfält på väg 66 skulle förutom att bidra till en 

förbättrad framkomlighet även bidrar till förbättrad trafiksäkerhet.  
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5 PARKERINGSANALYS 

Ett av trafikutredningens huvudsyften är att se över befintliga parkerings-

lösningar i området och analysera framtida parkeringsbehov till följd av 

detaljplanen.  

5.1 BEFINTLIGA PARKERINGSPLATSER 

En övergripande inventering av parkeringsytor och parkeringsplatser har 

gjorts. I nuläget ser fördelningen av parkeringsytor kopplat till planområdet ut 

enligt figuren nedan.  

 

Figur 20 Översikt av parkeringsplatser kopplade till idrottsplatsen. Bildkälla: Ludvika kommun 

I figuren ovan redovisas de parkeringsytor och antal platser som nyttjas i 

anslutning till idrottsplatsen. Det är dock otydligt vilka parkeringsytor som är 

avsedda för respektive verksamhet.  

De parkeringsytor som i huvudsak ska tjäna besökare till idrottsplatsen torde 

vara parkeringen vid huvudentrén, 100 p-platser, parkeringen invid 

konstgräsplanen,16 p-platser och den inte skyltade parkeringsytan invid 

ishallen, 17 p-platser. Totalt 133 platser. Utöver dessa nyttjas även 

parkeringen till gamla Marnässkolan, 17 platser, av besökare till 

idrottsanläggningarna.  

Parkeringsytan vid huvudentrén till Hillängens IP ligger på kvartersmark och 

regleras inte i nuläget, vilket innebär att det är fri parkering i 24 timmar. 

Parkeringsytan används enligt uppgift till viss del av boende i närområdet. 

Parkeringsplatserna vid konstgräsplanen i anslutning till vändplanen på 

Domherrevägen ligger även denna på kvartersmark och regleras inte i 

nuläget, vilket innebär att det är fri parkering i 24 timmar. Parkeringsytan 

används enligt uppgift främst av besökare till idrottsplatsen som har 

kännedom om att denna yta finns. Parkeringsytan och vändplatsen är i 

grunden avsedd för hämtning/ och lämning till skolan och förskolan men när 
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större delen av Marnässkolans verksamhet flyttats till Solviksskolan har 

behovet inte funnits i samma utsträckning.  

Behovet av en hämta/lämna plats finns dock kvar med tanke på den 

befintliga förskoleverksamheten vid Marnässkolan och de många 

idrottsanläggningarna i området. Den befintliga vändplatsen är dock inte helt 

anpassad till ändamålet utan skulle behöva få en tydligare utformning med 

plattform och tydlig koppling till befintlig GC-väg och trottoar.   

Antalet parkeringsplatser för verksamheter kommer studeras närmare för att 

anpassa antalet platser i förhållande till verksamheternas behov. Parkeringar 

bör fördelas och placeras vid planområdets olika infarter så att det inte blir 

stor ökning av trafiken som stör omgivande bostadsmiljö och gör det enklare 

att tömma parkeringar vid stora arrangemang. Gällande parkeringsnorm och 

parkeringsstrategi ska uppfyllas.  

5.2 PARKERINGSNORM 

Ludvika kommuns parkeringsnorm är fördelad på tre zoner som ska fungera 

som utgångspunkt för behovet av parkeringsplats beroende på var i 

kommunen som efterfrågan och utbudet utreds samt vilken typ av 

verksamhet som eftersträvas. Zonerna är Ludvika stadskärna, tätort och 

landsbygd. Hillängens idrottsplats faller in under zonen tätort och 

”besöksintensiv verksamhet”. Parkeringsbehovet bör således analyseras 

därefter. 

5.2.1 Parkeringsprinciper 

I rapporten används begreppet parkeringsbehov. Det ska dock förtydligas att 

efterfrågan på bilparkering styrs av både utbud, tidsreglering och 

prissättning. Något allmängiltigt behov av bilparkering existerar inte. Med en 

medveten strategi för att hålla nere bilandelen i ett område kan exempelvis 

efterfrågan minska. På samma sätt kan god tillgänglighet och låga 

parkeringsavgifter öka efterfrågan. Ett verkligt behov för bilparkering uppstår 

när en individ inte har någon möjlighet att ta sig till och från sin destination på 

annat sätt än med bil. 

Kommunen har själva ett antal mobilitetsstrategier som nämns i avsnitt 5.1 

Parkeringsnorm. De bör tillämpas för att påverka behovet av parkeringar vid 

Hillängens IP.  

5.2.2 Parkeringstal bil 

Antal parkeringsplatser kan också viktas med ett antal mobilitetstjänster för 

att minska behovet av p-platser. Mobilitetstjänsterna kan påverka p-talen 

olika mycket beroende på effektiviteten av själva åtgärden. Nedan följer 

exempel på mobilitetsåtgärder som är aktuella att använda vid Hillängens IP:  

→ Parkering som är öppen för allmänheten del av dygnet (Upp till -5 %) 

→ Avstånd till befintlig bilparkering från fastighetsentré kortare än 200 

meter  (Upp till -20 %)  

→ Avstånd till befintlig bilparkering från fastighetsentré kortare än 400 

meter (Upp till -10 %)  
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→ Förbättrade cykelfaciliteter (Upp till -15 %)  

→ Avstånd till kollektivtrafikhållplats kortare än 200 meter (Upp till -

10 %) 

Parkeringstalen för bilar kan som sagt justeras upp och ned beroende på 

möjliga mobilitetsåtgärder. Det ska dock finnas tydliga skäl och 

genomförbarheten av dessa åtgärder bör vara tydligt redovisade. P-tal för 

bilar är inringat i svart. 

 

5.2.3 Parkeringstal cykel 

Parkeringstalen för cykel är framtagna med behållningen ”minsta möjliga 

antal som måste anläggas”. P-tal för cykel som är aktuellt för planområdet är 

inringat i svart. 

 

5.3 PARKERINGSBEHOV 

5.3.1 Befintligt parkeringsbehov  

För att bedöma om det finns behov av ytterligare parkeringsplatser i 

samband med etableringen av en ny idrottsarena så utreds nuvarande 

beläggningen. 

Kommunen genomförde den 7/10–2021 en stickprovsräkning klockan 18:00 

på de närliggande parkeringarna. Resultatet från denna redovisas i 

nedanstående tabell. 
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Tabell 2 Sammanställning av stickprovsräkning den 7/10–2021 klockan 18:00. 

Parkeringsyta Parkerade fordon och 

totalt antal platser (st) 

Beläggningsgrad 

Huvudentré Hillängens 

IP 

45/100* 45 % 

Utanför ishallen 17/17 100 % 

Invid norra 

konstgräsplanen 

9/16 56 % 

Totalt  71/133 53 % 

*Bedömning på plats var att samtliga var boende till närliggande 

flerbostadshus 

Stickprovsberäkningen visar på en generellt god tillgång på parkeringsplatser 

i området, vilket visar sig genom en låg total beläggning. Beläggningen är 

dock ojämnt fördelade. Där parkeringen närmast ishallen har en hög 

beläggning och parkeringen vid huvudentrén till Hillängens IP har en mycket 

låg beläggning för idrottsändamålet. Utöver de ovan angivna ytorna används 

även parkeringen vid gamla Marnässkolan, vilket gör att behovet i den 

nordvästra delen av idrottsområdet kan antas vara något högre än vad 

stickprovsberäkningen visar.  

Osäkerheten i en enskild stickprovsberäkning är också mycket stor, vilket gör 

att den inte enskild kan utgöra grund för bedömningen av den befintliga 

beläggningen i området. Därför har WSP även gjort bedömningar av 

parkeringsbehovet utifrån befintlig verksamhet samt samtal med en person 

verksam på idrottsplatsen. Bedömningar har jämförts med den utförda 

stickprovsberäkningen. WSP anser att denna metod är lämplig för att 

beläggningsgraden kan bedömas så nära sanningen som möjligt.  

Telefonintervju med verksam på idrottsplatsen 

I ett telefonintervjun frågades en verksam på Hillängens idrottsplats hur 

parkeringssituationen upplevs i allmänhet, hur många träningsgrupper som 

är aktiva under dagarna, om färdmedelsfördelningen och övriga synpunkter. 

Samtalet är sammanfattat nedan.  

På frågan om det upplevs bildas köer på Grågåsvägen eller 

Timmermansvägen är det enligt uppgift ingenting som upplevts. De tillfällen 

där det kan ske var i så fall när evenemang med stor publiktilldragning sker. 

Det sker dock sällan sådana evenemang.  

Gällande parkeringssituationen i allmänhet upplevs det som trångt runt 

omkring ishallen. Där parkerar besökare lite hur som helst runt ishallen och 

det händer att parkeringen till gamla Marnässkolan används. Det finns heller 

inga riktiga anvisade parkeringsplatser i närheten av ishallen.  

En del av de besökare som avser att spela eller träna fotboll använder 

parkeringen vid huvudentrén. Enligt uppgift är det få eller inga som 

tränar/spelar hockey som använder parkeringen vid huvudentrén.  
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Träningstiderna är mellan 16:15 och 21:30 på vardagar. Under dagarna 

används idrottsplatsen ibland av Solviksskolans elever. Under kvällarna 

tränar 4 träningsgrupper hockey och 5–6 träningsgrupper fotboll. Två kvällar i 

veckan hålls friidrottsträningar.  

Gällande färdmedelsfördelningen bland besökarna kommer så gott som alla 

besökare med bil. Ett fåtal cyklar. De flesta ”A-lagsspelare” kommer med bil 

och parkerar under tiden. Yngre träningsgrupper blir ofta avsläppta och de 

som kommer på cykel parkerar utanför grindarna. På frågan om andelen 

cyklister var bilden att det är få som cyklar samt att det inte finns några 

renodlade cykelparkeringar. Det finns inte heller möjligheter att låsa fast 

cyklar på ett bra sätt.  

Antaganden om parkeringsbeläggning 

För att beräkna parkeringsbehovet vid idrottsanläggningen har behovet av 

parkeringar i samband med ett träningstillfälle beräknats. Antaganden har 

gjorts med stöd från tidigare genomförda parkeringsutredningar med 

likvärdig omfattning och syfte.  

Ett enskilt träningstillfälle har bedömts ha cirka 20 deltagare, vid matcher kan 

antalet vara högre. Varje träning har antagits vara en timme. Vid varje byte 

mellan träningsaktivitet befinner sig två träningssällskap (som då byter plats) 

på området, det vill säga cirka 40 personer. Detta medför att parkeringarna 

och avlämningsplatserna blir dubbelt belastade vid bytespunkterna. Av de 

som deltar i träningsverksamheten bedöms cirka 40 % parkera i samband 

med träningen, cirka 40 % bli avsläppta med bil och cirka 20 % komma till 

fots eller med cykel. Varje enskild aktivitet som bedrivs bedöms enligt detta 

generera 16 parkerade fordon i samband med bytespunkterna. 

På idrottsplatsen kan fler än en träningsverksamhet med 20 personer delta 

samtidigt. Antalet träningsgrupper bedöms i nuläget kunna vara en i befintlig 

idrottshall, en på norra konstgräsplanen, en på mittersta konstgräsplanen 

och en på naturgräsplanen/friidrottsbanorna. Sammanlagt antas då fyra 

träningsgrupper kunna vara igång samtidigt, vilket gör att antalet parkerade 

fordon skulle kunna uppgå till 64 vid bytespunkterna om dessa sammanfaller 

för alla träningsytorna. I området finns det i nuläget 133 parkeringsplatser. 

Detta innebär att det beräknade parkeringsbehov på 64 platser motsvarar en 

beläggning på cirka 40 %.  

Det kan jämföras med stickprovsräkningen, enligt vilken antalet parkerade 

bilar uppgick till 71. Detta motsvarar en beläggning på cirka 53 %. 

Stickprovsräkningen visar därigenom på en något högre beläggning än vad 

det beräknade parkeringshovet anger. Vid stickprovräkningen noterades 

dock att de 45 bilar som stod parkerade vid entrén till Hillängens IP 

huvudsakligen tillhörde boende i flerfamiljshusen öster om Grågåsvägen. Om 

dessa inte tas med var de parkerade bilarna kopplade till idrottsplatsen 

endast 26, vilket motsvarar en beläggning på cirka 20 % och 7 

bilar/träningsyta. Det är ett betydligt mindre parkeringsbehov än vad det 

beräknade parkeringsbehovet visar.  

Detta ger ett spann för det befintliga parkeringsbehovet vid 

idrottsanläggningen på cirka 25–65 platser, vilket motsvarar en beläggning 

på cirka 20–40 %. Utöver detta behov visade stickprovsräkningen som 

noterats ovan att parkeringsytan vid entrén till Hillängets IP används för 

boendeparkering. Om dessa 45 bilar läggs till behovet vid 
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idrottsanläggningen blir behovet cirka 70–105 platser, vilket motsvarar en 

beläggning på cirka 55–80 %. Det är dock oklart om förekomsten av 

boendeparkering beror på den goda tillgången på den aktuella 

parkeringsytan eller på begränsad tillgång vid flerfamiljshusen. 

Utgångspunkten bör dock vara att behovet av boendeparkering ska 

tillgodoses på de parkeringsytor som finns i anslutning till flerbostadshusen.   

Sammantaget visar den genomförda stickprovsräkningen och det beräknade 

parkeringsbehovet att tillgången på parkeringsplatser vid idrottsanläggningen 

är mycket god i förhållande till dess behov. Beläggningen förefaller dock vara 

ojämn, då det främst är de mindre parkeringsytorna vid ishallen och 

konstgräsplanen som används för idrottsändamål. Den stora parkeringsytan 

vid entrén till Hillängens IP verkar istället främst användas av boende vilket 

bidrar till att dra upp den totala beläggningen i området till 55–80 %.  

Utöver behovet av bilparkeringar finns det ett behov av cykelparkeringar i 

anslutning till idrottsanläggningen. I nuläget finns inga iordningställda 

cykelparkeringar i området utan cyklar parkeras ostrukturerat vid 

idrottsplatsens grindar. 

5.3.2 Framtida Parkeringsbehov 

Likt för beräkningen av parkeringsbehovet vid den befintliga 

idrottsanläggningen har behovet till den nya sporthallen beräknats utifrån 

behovet av parkeringar i samband med ett träningstillfälle. Enligt samma 

resonemang som ovan bedöms varje enskild aktivitet som bedrivs generera 

16 parkerade fordon i samband med bytespunkterna. Detta skulle innebära 

att den nya sporthallen skulle generera ett tillkommande parkeringsbehov om 

16 parkeringsplatser. Siffran kan jämförs med snittet från 

stickprovsräkningen som visade ett snitt på 7 bilar/träningsyta, detta bedöms 

dock vara lågt. Vid bedömningen av det framtida parkeringsbehovet vid 

idrottsanläggningen bör därför den högre siffran användas.  

Sammantaget innebär detta att parkeringsbehovet vid idrottsanläggningen 

bedöms uppgå till 40–80 parkeringsplatser när den nya sporthallen är byggd. 

Detta skulle innebära en beläggning på cirka 30–60 % på befintliga 

parkeringsytor, vilket fortsatt är en relativt låg beläggning. Inkluderas det 

befintliga användandet av parkeringsytan vid entrén till Hillängens IP som 

boendeparkering kommer beläggningen att bli högre. Om omfattningen av 

boendeparkering är i samma storlek som vid stickprovsräkningen kommer 

parkeringsbehovet uppgå till 85–125 parkeringsplatser. Detta motsvarar en 

beläggning på cirka 65–95 %. Skulle efterfrågan bli i den övre delen av 

spannet kommer tillgången på parkeringar i området bli begränsad i 

förhållande till efterfrågan. I ett sådant läge bör åtgärder för att begränsa 

förekomsten av boendeparkering genomföras.  

Utöver behovet av bilparkeringsplatser finns det ett stort behov av 

cykelparkeringar för idrottsplatsens besökare med tanke på dagens 

avsaknad av sådana. Cykelparkeringarna bör ligga i nära anslutning till 

målpunkten, vara väderskyddade och i så stor utsträckning som möjligt 

erbjuda goda låsmöjligheter. Andra funktioner som reparation i form av fasta 

verktyg och cykelpumpar gör det enklare och ökar incitamenten att välja 

cykeln som färdmedel.  
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Utifrån områdets framtida utformning (med idrottsarenan etablerad) kan 

cykelparkeringsbehovet bedömas enligt nedan. 

Med antagandet att 20 % av besökarna kommer till fots eller med cykel enligt 

tidigare resonemang, skulle det innebära att av 20 personer i en 

träningsgrupp är fyra fotgängare eller cyklister. Under en timme förväntas 

fem träningsgrupper vara aktiva samtidigt vilket innebär att 20 cyklar är 

parkerade. Vid bytestillfället kan det då uppstå ett behov av 40 

cykelparkeringar. Detta bedöms vara ett rimligt antal cykelparkeringar med 

god standard att anordna i ett första skede. Skulle det efterhand visa sig att 

antalet iordningställda cykelparkeringar inte är tillräckligt behöver antalet 

utökas.  

Sammanfattningsvis bör den tillkommande exploateringen inom planområdet 

inte innebära att ytterligare naturmark eller oexploaterad mark behöver tas i 

anspråk för att tillgodose parkeringsbehovet. För att förtydliga 

trafiksituationen i området kan dock vissa åtgärder genomföras inom 

befintliga parkeringsytor eller tillgodose platser på annan plats till förmån för 

gång- och cykelstråk. Förslag på principer beskrivs nedan.  

6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

De förslag som beskrivs i avsnittet finns i illustrerade som 

utformningsprinciper i rapportens bilaga. Förslagen ska ses som 

principförslag och underlag till kommande projektering där de studeras 

närmare. Utformning av gång- och cykelstråk kan till exempel behöva 

justeras beroende på var entréer till anläggningarna hamnar.  

6.1 BILPARKERINGSPLATSER 

Som beläggningsstudien visar bedöms det inte finnas något behov av att 

anlägga nya parkeringsytor för bil i anslutning till idrottsanläggningen. För att 

förbättra tydligheten inom området skulle dock ett antal mindre åtgärder 

kunna genomföras inom befintliga parkeringsytor. Den befintliga ytan vid 

ishallen som används för parkering kan i fortsättningen inte ske på samma 

plats i och med dragningen av det norr/södergående cykelstråket som ska 

förbinda Solviksskolan med centrum. Kompensation av de parkeringarna 

görs i den kombinerade vändslingan som också kommer erbjuda cirka 30 

platser. Vid framtida behov kan också gamla Marnässkolans parkeringsplats 

samnyttjas för parkering till skolan under dagen och till idrottsverksamheten 

på eftermiddag/kväll. 

→ Ett antal av de befintliga parkeringsplatserna i anslutning till 

idrottsanläggningen bör förses med laddinfrastruktur. I ett första steg 

kan det vara rimligt att anordna laddmöjlighet på cirka 10 

parkeringsplatser.  

→ Den befintliga vändplanen vid konstgräsplanen kan byggas om så att 

den blir mer lämpad som av- och påstigningsplats. Genom att 

anpassa utformningen med anläggande av plattform och tydliga 

kopplingar till kringliggande GC-väg och trottoar skapas en 
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tillgängligare och trafiksäkrare av- och påstigningsplats. En tydligare 

utformning kan också bidra till en bättre trafikrytm då det blir 

tydligare var av- och påstigning ska ske. 

→ Om det på sikt skulle visa sig att parkeringsbehovet vid 

idrottsanläggningarna skulle hamna i den övre delen av det 

beräknade spannet kan åtgärder behöva vidtas för att begränsa 

boendeparkeringen på parkeringsytan vid entrén till Hillängens IP. 

Exempelvis skulle parkeringsytan kunna regleras så att det inte blir 

tillåtet att parkera under natten.  

→ Vid befintlig infart i nordöstra hörnet kan det, om behovet uppstår, 

anläggas en kombinerad hämta/lämna-slinga med tillfälligt 

stannande. Denna funktion kan anläggas inom användningsformen 

”besöksanläggning” och behöver i nuläget därför inte regleras på 

annat sätt än nuläget.  

6.2 KORSNINGSUTFORMNING 

Den förväntade trafikökningen i området, både generell trafikökning och 

tillkommande trafik från det nya planområdet, gör att belastningen i de 

kringliggande korsningarna kommer att öka. I korsningen väg 

66/Grågåsvägen förväntas den befintliga korsningsutformningen vara 

tillräcklig för att tillgodose den förväntade trafiken år 2040. Skulle däremot 

trafiken komma att öka ytterligare i korsningen bör förändringar i 

utformningen övervägas. Exempelvis anläggande av vänstersvängfält på väg 

66 eller dubbla riktningsuppdelade körfält på Grågåsvägen. Ett 

vänstersvängfält på väg 66 skulle förutom att bidra till en förbättrad 

framkomlighet även bidrar till en förbättrad trafiksäkerhet. 

I korsningen väg 66/Timmermansvägen är belastningen redan i nuläget hög. 

Fram till år 2040 förväntas dock trafiken öka i en omfattning som gör att de 

anslutande gatorna blir överbelastade. Visar det sig att trafikökningen blir i 

den storlek som trafikprognosen anger kommer det på sikt finns det behov 

av att göra anpassningar i utformningen av korsningen för att det ska vara 

möjligt att hantera de ökande trafikflödena. Exempelvis kan en utformning 

med dubbla riktningsuppdelade körfält på de anslutande gatorna eller 

cirkulationsplats utredas vidare på sikt.  

6.3 GÅENDE OCH CYKLISTER 

För att öka incitament att nyttja gång och cykel som färdmedel för de som 

ska ta sig till planområdet är det viktigt att säkerställa att förutsättningarna för 

detta är goda. I nuläget är GC-vägnätet relativt väl utbyggt i och kring 

planområdet. Det finns dock behov av att förbättra förutsättningar inom vissa 

delar.  

→ Det saknas i nuläget tillgång till cykelparkeringsplatser med god 

standard i anslutning till idrottsanläggningen. I ett först steg bör cirka 

40 väderskyddade cykelparkeringsplatser med låsmöjligheter 
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anordnas i direkt anslutning till målpunkter inom området. Dessa kan 

förslagsvis fördelas med 15 platser på norra gaveln om befintlig 

ishall, 15 platser vid konstgräsplanen just innanför stängsel 

alternativt i anslutning till den nya idrottsarenan och 10 platser vid 

huvudentrén till Hillängens IP. Givetvis kan fler parkeringar anläggas 

vid respektive plats.  

→ Sedan tidigare finns det en utbyggd GC-väg längs den västra sidan 

av Grågåsvägen. Det finns dock en upplevd otrygghet bland boende 

längs gatan som är kopplad till höga hastigheter på gatan. För att 

motverka höga hastigheter och förbättra möjligheterna för gående 

och cyklister att korsa Grågåsvägen föreslås anläggande av en 

gångpassage vid den nordöstra infartsvägen till idrottsplatsen. Gång- 

och cykelpassager kan ordnas i närheten av korsningen 

Grågåsvägen/väg 66 samt vid Sothönevägen så att exempelvis 

resenärer med buss kan ta sig säkert över Grågåsvägen. (se Bilaga 

A) 

→ Ett stråk för oskyddade trafikanter bör prioriteras mellan norra 

konstgräsplanen och nuvarande grusplan. Detta stråk bör dock vara 

tillgänglig för spelarbussar och dylikt. Dessa motorfordon nyttjar dock 

stråket på gående och cyklandes villkor och tillräckligt med utrymme 

finns idag för att separera dessa trafikflöden för att minska antalet 

konflikter. 

→ Prioritering av utrymme för gång och -cykelstråket mellan centrum 

(via väg 66) och Solviksskolan. Det är viktigt att undvika konflikter 

mellan motorfordon och oskyddade trafikanter. En ordnad GC-

passage bör finnas just efter vändslingan och på samma plats bör en 

begränsning i framkomlighet finnas för obehörig trafik. Behörig trafik 

är exempelvis servicefordon, räddningsfordon och personal. 

6.4 KOLLEKTIVTRAFIK 

För att minska bilberoendet hos planområdets besökare är det angeläget att 

verka för att området får en god tillgänglighet till kollektivtrafik. 

Sedan tidigare finns det ett önskemål från Dalatrafiken om att anpassa den 

befintliga vändslingan i anslutning till den stora parkeringen vid Hillängets IP. 

Åtgärden innebär att slingan byggs om så det blir möjligt att nyttja slingan för 

busstrafik både i norrgående och södergående riktning. En viktig 

utgångspunkt är att separera in- och utfart till parkeringen från resenärer 

med buss.  

→ Justering av anslutningens radie, vilket innebär att en liten del av 

den befintliga gräsytan hårdgörs för att bussar ska kunna göra en 

högersväng utan att låna onödigt mycket utrymme i mötande körfält.  

→ Förtydliga körfältsindelningen i korsningspunkten genom en målad 

körfältslinje 

→ Säkra tydliga vägar och passager för oskyddade trafikanter att ta sig 

från hållplatsläget för att undvika passager över olämpliga ställen, 



 
 

 
34 | 10324054  • Trafikutredning Hillängens idrottsplats 

olämpliga passager är exempelvis via vändplatsrefugen och sedan 

över Grågåsvägen. 

7 BILAGA  
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