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1 Sammanfattning

Västerbergsskolan i Bifrost planeras att byggas ut så att dagens elevantal på ca 250 kan 
ökas till ca 600 elever plus 50 nya särskolelever, samt att förskoleplatserna kan öka från 
200 till 290 barn. Dessutom byggs en sporthall för inomhusplan med måtten 20 x 40m. 
Den ska användas för skolidrott och annan idrott utanför skoltid.

För att skapa trygga och säkra skolvägar för tillkommande barn och elever som bor utanför 
Bifrostområdet föreslås ett antal trafiksäkerhetshöjande åtgärder. För skolvägen från 
området Stiernhielm föreslås att:

• gång- och cykelpassagerna över Toltorpsgatan  och Lantbruksgatan hastighetssäkras 
genom förhöjningar. 

För skolvägen från Pedagogen Park föreslås att:

• gång- och cykelpassagen över Axgatan förhöjs, 

• befintlig gångbana längs Lantbruksgatan breddas till gång- och cykelbana på en sträcka 
av ca 40 meter

• gång och cykelpassagen vid Vetekornsgatans anslutning till Lantbruksgatan förhöjs

• ett fartgupp samt uppmålning av så kallad bymiljöväg längs del av Vetekornsgatan. 

Det ökade antalet elever och barn bedöms innebära att trafiken på Pinnharvsgatan 
ökar från dagens ca 2 600 till 3 200 fordon per medelvardagsdygn. Kapacitetsanalyser 
av korsningen Pinnharvsgatan/Lantbruksgatan visar att ökningen inte medför behov av 
åtgärder. Längs Pinnharvsgatan finns redan gångbanor och hastighetsdämpande åtgärder. 
Ytterligare åtgärder  för gång- och cykeltrafik längs Pinnharvsgatan bedöms ej behövas. 

Behovet av parkeringsplatser för lämning och hämtning bedöms till maximalt ca 20 platser. 
17 parkeringsplatser kan anläggas på Pinnharvsgatan längs kvarteret närmast skolan.  En 
vändplats föreslås i slutet av Pinnharvsgatan så att lämnande och hämtande föräldrar 
inte ska behöva korsa en gång- och cykelbana för att vända runt inne på skolområdet. 
Det finns möjlighet att anordna ytterligare parkeringsplatser i nästa kvarter österut på 
Pinnharvsgatan, om det visar sig att de 17 platserna är för få när skolan är fullt utbyggd. 
Ett alternativ till att anordna ytterligare parkeringsplatser är att arbeta med åtgärder för 
att minska skjutsandet med bil. 

Behovet av parkering för sysselsatta på skolan bedöms till totalt ca 70 platser. Det innebär 
att dagens parkering för sysselsatta behöver utökas med drygt 30 platser. Platserna kan 
anläggas öster om Hemköp på en kommunägd grönyta i anslutning till befintlig parkering 
för sysselsatta. Alternativt kan tillkommande parkeringar anordnas inne på skolområdet, 
men det innebär biltrafik inne på skolområdet samt att gång- och cykelvägen vid 
Pinnharvsgatans slut behöver korsas. Ett tredje alternativ är att avtala med angränsande 
bostadsrättsföreningar om att hyra parkeringsplatser. Val av alternativ görs i det fortsatta 
planarbetet.

Parkeringsbehovet för sporthallen uppstår framför allt på kvällar och helger. Enligt 
Kultur- och fritidsförvaltningen behövs max 45 parkeringsplatser för sporthallen. De 
70 parkeringsplatserna för sysselsatta på skolan kan samnyttjas och räcker därmed för 
sporthallens behov, eftersom parkeringsbehoven är tidsmässigt skilda från varandra. 



5

2 Bakgrund och syfte

Området som ska utredas är beläget i Bifrost. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra 
byggnation av skola för 600 elever plus 50 särskoleelever, en förskola med 16 avdelningar 
(290 barn) samt en sporthall för inomhusplan med måtten 20 x 40m. På platsen finns 
idag en skola med 253 elever, och en förskola med 11 avdelningar (198 barn) samt en 
stadsdelspark. 

Befintlig skola kommer att ersättas med en ny byggnad, och förskolans lokaler kommer 
delvis att ersättas med nya. Skolan kommer att byggas i två etapper, där etapp 1 planeras 
vara färdigställd år 2022. Färdigställandet för etapp 2 är ännu oklart. Prognosen är att 
den nya skolan efter etapp 1 ska rymma 350 elever plus 50 st särskoleelever. I etapp 2 
tillkommer ytterligare 250 elever. 

Utökningen av skol- och förskoleverksamhet samt tillkomsten av en sporthall bedöms  
medföra en ökning av trafikflödet, i första hand på angöringsgatan Pinnharvsgatan 
och Lantbruksgatan. I Stadsdelsparken har det under hösten 2017 nyligen uppförts en 
konstgräsplan som bland annat nyttjas av BK Bifrost. Föreningens klubbstuga kommer 
inom en snar framtid att placeras inom stadsdelsparken, och även den kommer att angöras 
från Pinnharvsgatan. 

Figur 1. Västerbergsskolans läge i Mölndals tätort

2.1 Upplägg för utredningen
Utredningen baseras på fullt utbyggt skola enligt etapp 1 och 2 och innehåller följande 
delar:

• Gång och cykling till skolan - analys och förslag på åtgärder för att uppnå trygga och 
säkra skolvägar.

• Analys av biltrafik till utbyggd skola och förskola - bedömning av tillkommande trafik 
samt konsekvenser och förslag på eventuella åtgärder.

• Parkeringsbehov och förslag på åtgärder för gång och cykling till skolan 
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3 Gång och cykling till skolan

3.1 Skolans läge i förhållande till upptagningsområde
Västerbergsskolan ligger centralt i Bifrostområdet. Skolan tar i första hand emot elever 
inom skolområde Bifrost, vilket även innefattar bostadområdena Axgatan och Stiernhielm. 
Det stora flertalet elever i nuläget bor i Bifrost och har nära till skolan. Bifrostområdet är i 
stort sett bilfritt med gång- och cykelvägar till skolan. 

Västerbergsskolan

Stiernhielm
utbyggnadsområde

Toltorpsgatan

Bi
fro

st
ga

ta
n

Axgatan

Pedagogen Park
utbyggnadsområde

Axgatan 
bostadsområde

Lantbruksgatan

Pinnharvsg

Figur 2. Skolområden (röda linjer) och framtida kopplingar till Västerbergsskolan från andra områden

I den utbyggda Västerbergsskolan tillkommer fler barn och elever från Stiernhielm samt 
barn och elever från det planerade området Pedagogen park. Stiernhielm utökas med ca 
250 bostäder och Pedagogen Park får ca 1 100 nya bostäder.

3.2 Gång- och cykelstråk till skolan
I följande avsnitt beskrivs förutsättningarna för gång- och cykling till skolan, följt av förslag 
på åtgärder. Fokus ligger på gång- och cykelvägar från Stiernhielm och Pedagogen Park. 
De centrala delarna av Bifrostområdet är i princip bilfritt och några åtgärder bedöms inte 
behövas där.

3.2.1 Kriterier för trafiksäkerhet
Trafiksäkerheten för gående och cyklister som färdas tillsammans med biltrafik längs gator, 
eller korsar gator med biltrafik, beror framför allt av hastigheten på biltrafiken. Ju högre 
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hastighet desto större risk för olyckor och desto större konsekvenser om olyckor sker. 
Generellt sett eftersträvas hastigheter under 30 km/h för minst 85 procent av fordonen 
(den s k 85-percentilen) när oskyddade trafikanter blandas med biltrafik. Nedanstående 
kriterier brukar användas vid ombyggnad eller nyanläggning av passager. 

Hastighet 85-percentil Trafiksäkerhet
< 30 km/h God
30-40 km/h Acceptabel 
> 40 km/h Icke acceptabel

Figur 3. Trafiksäkerhet	vid	gång	och/eller	cykelpassager.	Källa:	Kommunal	VGU-guide	-	Vägars	och	
gators	utformning	i	tätort,	2015.	Trafikverket	och	SKL.

3.2.2 Gång- och cykelvägar från Stiernhielm

2 platser för 
hämtning/lämning

Pinnharvsg

Gång och cykelbana til
l sk

olan

Gångbana

Stiernhielm

Studerade passager

Lantbruksgatan

Toltorpsgatan

Gång- och cykelbana

Gångbana

Figur 4. Gång- och cykelförbindelse från Stiernhielm.

Elever från området Stiernhielm behöver korsa huvudgatan Toltorpsgatan, vilken vid 
senaste  trafikmätningen år 2017 hade ca 12 700 fordon per årsmedelvardagsdygn 
(ÅMVD). Ingen kollektivtrafik går längs denna del av Toltorpsgatan.

Eleverna korsar gatan vid ett kombinerat övergångsställe och cykelpassage i anslutning 
till cirkulationsplatsen vid Wallinsgatan. Passagen är inte förhöjd. Mölndals stad har mätt 
hastigheten under två vardagsdygn i början av juli 2018. Medelhastigheten var 32 km/h 
och 85-percentilen 39 km/h. Enligt olycksdatabasen STRADA har två olyckor skett mellan 
bil och oskyddade trafikanter de senaste 10 åren (2010 och 2013). De skadade var en 
cyklist och en gående. Bägge var pensionärer och skadades lindrigt.
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Figur 5. Gång och cykelpassage över Toltorpsgatan, sett från Stiernhielm 

Därefter behöver eleverna korsa Lantbruksgatan med ca 3 200 ÅMVD (2018). All busstrafik 
genom Toltorpsdalen går på Lantbruksgatan och passerar gång- och cykelpassagen, 
i nuläget med 10 avgångar per timma i varje riktning i högtrafik. Även här finns ett 
kombinerat övergångsställe och cykelpassage som inte är förhöjt.  Medelhastigheten är 
34 km/h och 85-percentilen 43km/h. Enligt STRADA har två olyckor skett mellan bil och 
oskyddade trafikanter vid passagen under de senaste 10 åren (2008 och 2011). De skadade 
var vuxna cyklister som skadades lindrigt vid bägge tillfällena. 

Figur 6. Gång- och cykelpassage över Lantbruksgatan, sett från Stiernhielm

Efter passagen över Lantbruksgatan finns separerad gång- och cykelväg fram till skolan.

3.2.3 Gång- och cykelvägar från Axgatan och Pedagogen Park
Från bostadsområdena vid Axgatan behöver elever korsa Axgatan. Trafiken på Axgatan 
är relativt begränsad med max ca 2 200 fordon ÅMVD (2011). Det finns två befintliga 
passager som båda är försedda med farthinder.
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2 platser för 
hämtning/lämning

Pinnharvsg

Gång och cykelbana til
l sk

olan

Be�ntlig hastighets-
säkrad passage

Axgatan

Be�ntlig hastighets-
säkrad passage

Huvudentré för gång
och cykel till
Pedagogen Park

Gångbana

Studerade passager
och sträcka

Vetekornsgatan

La
ntb

ru
ks

gat
an

Gång- och cykelbana

Gångbana

Figur 7. Gång- och cykelförbindelser från Axgatan och Pedagogen Park 

I det nya området Pedagogen Park planeras en huvudentré för gång och cykel i mitten av 
den norra kortsidan av området. Det innebär att den närmsta vägen för elever att ta sig 
norrut mot skolan blir vid en befintlig passage längst österut på Axgatan och därefter vidare 
till skolan via Vetekornsgatan. Passagen är idag inte hastighetssäkrad. Norr om passagen 
längs Lantbruksgatan och på Vetekornsgatan finns gångbanor, men ingen cykelbana. Enligt 
STRADA har en (1) olycka mellan oskyddade trafikanter och bil skett på aktuell sträcka. Den 
skadade var en vuxen som cyklade på Lantbruksgatan och blev påkörd av en svängande bil 
vid Vetekornsgatan. Skadegraden var lindrig.

Figur 8. Gångpassage över Axgatan (övre bilden). Vetekornsgatan (nedre bilden)
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3.2.4 Åtgärdsförslag för trygga och säkra skolvägar för gång- och cykel

Gång- och cykelvägar från Stiernhielm

Passagen över Toltorpsgatan ligger nära gränsen för icke acceptabel kvalité. Med 
anledning av att det är en utpekad skolväg föreslås därför att passagen förhöjs för att 
sänka hastigheten på fordonstrafiken. 

Vid passagen över Lantbruksgatan är hastigheten för 85-percentilen över 40 km/h , vilket 
innebär icke acceptabel trafiksäkerhet. Passagen bör hastighetssäkras med en förhöjning. 
Lanbruksgatan trafikeras av stombuss och sträckan genom Toltorpsdalen är utpekat som 
ett prioriterat kollektivtrafikstråk i den långsiktiga planeringen för kollektivtrafik i Göteborg, 
Mölndal och Partille. Förhöjningen bör därför utföras enligt Göteborgs stads typutformning 
för ”Förhöjd överfart gata med busstrafik”. Utformningen innebär att förhöjningen förses 
med en flack avfartsramp som minskar den negativa påverkan på framkomlighet och 
komfort för busstrafiken. Utöver förhöjningen föreslås att buskaget öster om passagen tas 
bort för att uppnå bättre sikt.

Åtgärderna har kostnadsbedömts till 290 000 kr för Toltorpsgatan och 270 000 kr för 
Lantbruksgatan.

Lantbruksg
atan

Wallin
sg

atan

Lantbruksgatan

Atkins Sverige AB

www.atkinsglobal.com
Fax:
Tel:

031-7619501
031-7619500

411 20 GÖTEBORG
Hvitfeldtsgatan 15

Figur 9. Trafikförslag	förhöjd	gång-	och	cykelpassage	Toltorpsgatan	och	Lantbruksgatan	(se	även	
bilaga 1).

Åtgärden på Lantbruksgatan har samråtts med Västtrafik som påtalar vikten av ett jämt 
flöde för stombusstrafiken vilket motverkas av alla typer av vägbulor och gupp. Dessa 
skapar enligt Västtrafik även obehag för förare/passagerare, samt inbromsningar och 
accelerationer. Det sistnämnda ökar buller och partikelutsläpp. Västtrafik förordar 
därför att säkerheten vid passagen ökas genom till exempel sänkt skyltad hastighet, 
hastighetsdisplay som visar när man kör för fort, omledning eller förbud mot biltrafik vissa 
tider.    

Atkins bedömer att Västtrafiks förslag om sänkt hastighet kombinerat med hastighets-
display kan bidra till att sänka hastigheten vid passagen, dock inte lika effektivt som ett 
farthinder. Konsekvenser av att leda om eller förbjuda biltrafik kräver en mer omfattande 
utredningsinsats, och har inte ingått inom ramen för denna utredning. 
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Gång- och cykelvägar från Pedagogen Park

Gång- och cykelpassagen längst österut på Axgatan föreslås förhöjas för ökad tydlighet 
och trygghet. Utformningen samordnas med övriga justeringar i korsningen Axgatan/
Lantbruksgatan som görs i samband med att en cirkulationsplats byggs vid Lantbruksgatan/
Bifrostgatan, inom ramen för projektet Pedagogen Park.

Befintlig gångbana längs Lantbruksgatan fram till Vetekornsgatan föreslås breddas till 
gång- och cykelbana. Cykelpassagen vid Vetekornsgatans anslutning mot Lantbruksgatan 
förhöjs. Längs Vetekornsgatan saknas utrymme för att bredda gångbanan till gång- och 
cykelbana. Där föreslås att låg hastighet för biltrafik säkras med ett gupp ca 40 meter in 
på gatan. Cykeltrafiken kan passera vid sidan av guppet. Längre in på gatan, efter infarten 
till parkeringssplatserna för boende, behövs inget ytterligare gupp eftersom biltrafiken är 
begränsad och det dessutom redan finns en sidoförskjutning. Utrymmet för cykeltrafik 
längs den första delen av gatan förtydligas med vägmarkeringar, enligt principerna för så 
kallad bymiljöväg. 

Åtgärderna har kostnadsbedömts till ca 300 000 kr för förhöjningen på Axgatan,  
200 000  kr för breddning av gångväg, 130 000 kr för förhöjning av utfart från Vetekorns-
gatan samt 70 000 för gupp och linjemålning på Vetekornsgatan.
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Bifrostgatan

Lantbruksgatan

Lantbruksgatan

Veteko
rnsg

atanAxgatan

Atkins Sverige AB

www.atkinsglobal.com
Fax:
Tel:

031-7619501
031-7619500

411 20 GÖTEBORG
Hvitfeldtsgatan 15

N

Figur 10. Trafikförslag	för	gång-	och	cykelväg	från	Pedagogen	Park	(se	även	bilaga	2).	Observera	att			
ritningen är vriden så att norriktningen är åt höger.

Vid slutet av Vetekornsgatan korsas befintlig gång- och cykelväg av in- och utfart till 
ett äldreboende. Gång- och cykelvägen används av skolbarn från Axgatan samt de 
tillkommande barnen från Pedagogen park då de ansluter till denna gång- och cykelväg 
längst in på Vetekornsgatan. För att förtydliga för trafik in och ut till äldreboendet att de 
korsar gång- och cykelbana föreslås att gång- och cykelsymboler målas vid utfarten.
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Figur 11. Gång och cykelsymboler vid utfart från äldreboende
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4 Analys av biltrafik till utbyggd skola och förskola

4.1 Påverkan på biltrafikflöden
Huvudsaklig tillfart med bil till skolans huvudentré både i nuläget och med utbyggd skola, 
är från nordöst via Pinnharvsgatan. Det finns också möjlighet att släppa av barn på någon 
av de gator som leder in mot skolan söderifrån (t ex Havrekornsgatan). Pinnharvsgatan 
bedöms dock ta en övervägande del av den tillkommande trafiken. En kapacitetsberäkning 
har därför gjorts för korsningen Lantbruksgatan/Pinnharvsgatan.

Nuläget har analyserats med en trafikräkning. Antal fordon och  svängriktningar i korsningen 
har räknats under dimensionerande morgon- och eftermiddagstimma. 

Tillkommande trafik med utbyggd skola har bedömts utifrån ett antal antaganden som 
sammanfattningsvis innebär följande:

• Hälften av de tillkommande eleverna/barnen antas komma från områden utanför 
Bifrost. För särskolebarnen antas 90 % komma utifrån. Antagandet är avstämt med 
skolförvaltningen. 

• Andelen barn utifrån som antas skjutsas med bil varierar från 50 % (lågstadiebarn) till 
10 % (högstadiebarn). 

• Skjutsandelen för barn boende i Bifrost antas betydligt lägre, utifrån uppgifter från 
skolförvaltningen om att andelen som skjutsas idag är mycket lågt. 

• För tillkommande personal antas en bilandel på 40 % vilket baseras bland annat på 
kommunens Vision 2022 om att max 50 % av medborgarnas resor ska göras med 
bil. För arbetsresor till en skola i ett så centralt läge som Bifrost bör bilandelen vara 
lägre än det eftersträvade genomsnittet. Den antagna bilandelen ligger ungefär i linje 
med dagens bilandel, baserat på uppgifter om hur många som använder skolans 
personalparkering (se mer om detta i avsnitt 5.2). 

• Tillkommande trafik till sporthallen och klubbstugan bedöms inte belasta trafiksystemet 
annat än marginellt under dimensionerande timmar och har därför inte tagits med i 
beräkningen.

För mer detaljerad redovisning av antaganden och uträkning, se bilaga 3.

De tillkommande flödena har lagts ovanpå de räknade flödena och analyserats i 
programvaran Capcal version 4.4. Capcal analyserar belastningar under en hel timme, 
men för beräkningen under dimensionerande morgontimme har indata justerats så att all 
tillkommande trafik till skolan antas komma under en halvtimma. Detta tillvägagångssätt 
bedöms bättre spegla den verkliga situationen, och minskar risken att underskatta 
belastningarna. 80 % av trafiken bedöms komma via Lantbruksgatan söderifrån och 20 % 
norrifrån.

Resultatet av beräkningarna för nuläge och med fullt utbyggd skola framgår av bilden på 
nästa sida. Bedömningen av belastningar följer kriterierna i Trafik för en attraktiv stad 
(Sveriges kommuner och landsting). 

Belastningarna är i nuläget mycket låga och även med tillkommande trafik inom godkänd 
nivå med marginal. Det finns därmed inte behov av kapacitetshöjande åtgärder. Protokoll 
från Capcalberäkningarna återfinns i bilaga 4-7.
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2-3 p-platser på 
allmän plats

Pinnharvsg

Pinnharvsgatan

Utbyggd skola
FM 0.30
EM 0.32

Utbyggd skola
FM 0.29
EM 0.25

Utbyggd skola
FM 0.07
EM 0.08

Lantbruksgatan N

Lantbruksgatan S

Nuläge
FM 0.09
EM 0.20

Nuläge
FM 0.09
EM 0.21

Nuläge
FM 0.04
EM 0.07

God standard    <0.8
Mindre god standard  0.8-0.9
Låg standard   >0.9

Figur 12. 	Belastningsgrad	(B)	i	korsningen	Lantbruksgatan/Pinnharvsgatan,	nuläge	och	fullt	utbyggd	
skola.

Totalt sett över dygnet bedöms detaljplanen medföra att trafiken på Pinnharvsgatan ökar 
med ca 600 fordon, från dagens 2 600 fordon (2017) till 3 200 ÅMVD. Gångbanor och 
hastighetsdämpande åtgärder finns redan längs Pinnharvsgatan. Ytterligare specifika 
åtgärder  för gång- och cykeltrafik längs Pinnharvsgatan bedöms ej aktuella, då gatan inte 
används som skolväg. 
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5 Parkeringsbehov och förslag på åtgärder

5.1 Parkering för hämtning och lämning 
I nuläget finns sex parkeringsplatser inne på skol- och föreskoleområdet för hämtning och 
lämning av barn. För att komma till och från parkeringarna korsas en gång- och cykelbana.

2 platser för 
hämtning/lämning

Pinnharvsg

Västerbergsskolan

4 p-platser för 
hämtning/lämning

Gång och cykelbana

Figur 13. Platser för hämtning och lämning med bil i nuläget.

Enligt uppgifter från skolförvaltningen är det i nuläget ytterst få barn som blir skjutsade och 
det är aldrig några problem med biltrafiken i direkt anslutning till skolan. Parkeringsplatserna 
räcker till både för skolan och förskolans behov.

En utbyggd skola och förskola med fler elever och barn, som delvis kommer från områden 
något längre bort, innebär ökad hämtning och lämning med bil. Dagens lösning med att 
korsa en gång- och cykelbana för att parkera/släppa av barn samt vända runt inne på 
entréområdet till skolan, riskerar att bli en osäker och otrygg lösning när antalet bilar blir 
fler. Kommunen efterfrågar därför att nuvarande och tillkommande hämtning och lämning 
löses på ett sätt som inte medför trafik inne på skolområdet.

Enligt kommunens parkeringsnorm behövs 30 parkeringsplatser för besökare till den 
utbyggda skolan, om det  lägsta intervallet i parkeringsnormen för Bifrostområdet 
används. Nedan görs en specifik bedömning parkeringsbehov för hämtning och lämning, 
för att undersöka om parkeringsnormen bör användas eller om avsteg kan göras för 
Västerbergsskolan.

I bedömningen har vi utgått ifrån samma antaganden som redovisades under avsnitt 4.1, 
gällande bostadsområde för tillkommande elever och barn samt i vilken utsträckning de blir 
skjutsade. Därutöver har antaganden gjorts kring hur många som behöver parkera för att 
följa sina barn in i skolan samt hur lång tid detta tar. Beräkningen har gjorts för morgonen, 
då flest anländer till skolan under en begränsad tid. Behovet av parkeringsplatser blir 
enligt beräkningen ca 19, vilket innebär att avsteg från parkeringsnormen föreslås. I bilaga 
3 redovisas antaganden och beräkningar i detalj. 
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5.1.1 Förslag på parkering för hämtning och lämning
Pinnharvsgatan är förhållandevis bred vilket innebär möjlighet att anordna  korttidsparkering 
på bägge sidor av gatan genom en liten minskning av den södra gångbanans bredd. 
Förslaget ger 17 parkeringsplatser längs kvarteret närmast skolan. Det finns förutsättningar 
att anordna ytterligare parkeringsplatser i nästa kvarter österut på Pinnharvsgatan, för att 
klara det bedömda behovet av 19 platser. Då det finns ett mått av osäkerhet i bedömningen 
föreslås att utvecklingen av parkeringsbehovet följs upp vartefter skolan successivt fylls 
på med elever.  Om efterfrågan på fler parkeringsplatser uppstår kan kommunen välja 
att arbeta med åtgärder för att minska efterfrågan, alternativt anordna ytterligare platser 
längs Pinnharvsgatan. 

De föräldrar som inte behöver parkera utan endast släpper av eller hämtar upp barn ges 
möjlighet att stanna till längs en yta på norra sidan, i höjd med infarten till Hemköp. 

I slutet av Pinnharvsgatan föreslås en vändplats. De som hämtar och lämnar med bil 
behöver därmed inte som idag korsa gång- och cykelbanan och vända inne på skolgården. 
Visst intrång på fastigheten norr om Pinnharvsgatan krävs för att få plats med vändplatsen. 

De som enbart stannar till för att släppa av barn samt de som parkerar på platserna öster 
om Hemköps infart, kan utnyttja möjligheten att vända runt via de större parkeringsytorna. 
Det vill säga på motsvarande sätt som Hemköps kunder gör i nuläget. Denna möjlighet gör 
att risken för trängsel vid den nya vändplatsen minskar avsevärt, eftersom den i första 
hand endast behöver nyttjas av dem som parkerar på de fem platserna längst in på 
Pinnharvsgatan.

2

1

Pin
nh
arv

sgå
ng
en

Pinnharvs
gatan

Pinnharvsgatan

Pinnharvs
gatan

Hemköp

Atkins Sverige AB

www.atkinsglobal.com
Fax:
Tel:

031-7619501
031-7619500

411 20 GÖTEBORG
Hvitfeldtsgatan 15

Figur 14. Trafikförslag	för	besöksparkering	längs	Pinnharvsgatan.

Parkeringsbehovet för övriga besökande till skolan bedöms framför allt vara under andra 
tider än peaktiden för lämning. Genom differentierad tidsreglering av parkeringsplatserna 
längs Pinnharvsgatan, eventuellt kompletterat med avgift mitt på dagen, bör samnyttjande 
vara möjligt för hämtande/lämnande föräldrar och övriga besökare.
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Avsläppningsplatser för särskoleelevers transporter förutsätts anordnas inne på skolans 
område. Även leveranser till skolan förutsätts kunna köra in på skolans område. Ett par 
parkeringsplatser för vaktmästare kommer också att behöva ordnas inne på skolans 
område. Det innebär att viss trafik även fortsatt kommer att korsa gång- och cykelbanan, 
men i betydligt mindre omfattning än om hämtning och lämning skulle ske inne på skol-
området. För att minska risken att föräldrar ändå kör in på skolområdet, så bör vändplatsen 
tydligt avgränsas mot gång- och cykelbanan med kantstöd (överkörningsbara) samt med 
tydlig skyltning om att endast behörig trafik är tillåten att köra in på skolområdet.

Funktionerna för ovan beskrivna logistik inne på skolans område behöver ges en trygg 
och säker lösning, som till exempel garanterar att backning inte sker där elever befinner 
sig. Utformning för dessa funktioner har dock inte ingått i uppdraget för denna utredning.  

5.2 Parkering för sysselsatta på skolan
Vid utbyggd skola ökar antalet sysselsatta från ca 80 till 190, enligt uppgifter från 
skolförvaltningen. Det innebär ett ökat behov av antalet parkeringsplatser. Enligt 
stadens parkeringsnorm och med den planerade bruttoarean på skolan krävs totalt 111 
parkeringsplatser.  För att bedöma rimligheten i detta görs nedan en specifik bedömning 
av  det framtida parkeringsbehovet, utifrån en bedömd bilandel i nuläget:

I nuläget kan sysselsatta köpa parkeringstillstånd för parkeringsplatsen väster om Hemköp, 
vilken har 44 platser. Utöver sysselsatta på skolan används parkeringen även av personal 
i hemtjänsten samt för hemtjänstens  6 fordon. Enligt Mölndal parkering AB (MPAB) är 
oftast minst 10 platser lediga under dagtid. 

Vi antar att hemtjänstpersonalens privata fordon samt de tjänstefordon som inte är ute 
på uppdrag upptar 6 av de ca 34 upptagna platserna. Det innebär att övriga 28 upptagna 
platser används av skolans/förskolans personal. Vi antar vidare att ca 90 % av de ca 80 
sysselsatta på skolan/förskolan är på plats en genomsnittsdag.  Det ger en bilandel på ca 
40 %. Det stämmer väl med uppgifter från skolförvaltningen, som har uppgett att färre än 
hälften av de sysselsatta kör bil till skolan.

Enligt stadens Vision 2022 ska andelen resor med hållbara färdsätt öka. Satsningar sker på 
kollektivtrafik och cykel och Toltorpsdalen där Bifrost ligger är utpekat som ett prioriterat 
kollektivtrafikstråk. Den framtida bilandelen för personal bör därmed inte bli högre än i 
nuläget, det vill säga max ca 40 %. Det innebär vid fullt utbyggd skola ett parkeringsbehov 
för sysselsatta på ca 70 platser, till skillnad från 111 platser enligt parkeringsnormen. 
Därmed föreslås att avsteg görs från normen.

I tabellen nedan sammanfattas ovanstående uträkningar och antaganden. 

Nuläge Utbyggt Diff
Antal pedagoger skola 30 90 60
Antal pedagoger särskola 0 25 25
Antal pedagoger förskola 41 60 19
Övrig personal 8 16 8
Totalt 79 191 112
Andel på plats samtidigt (antaget 90 %) 71 172 101

P-behov enligt p-norm (baserat på p-norm) 111
P-behov egen bedömning 28 69

Figur 15. Behov av parkeringsplatser för sysselsatta - enligt parkeringsnorm och enligt egen 
bedömning.
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Tillsammans med hemtjänstens behov krävs ca 76 parkeringsplatser under dagtid 
då beläggningen är som högst. Det innebär att de nuvarande 44 platserna behöver 
kompletteras med ca 32 platser.

5.2.1 Alternativa lösningar för tillkommande parkeringsplatser för sysselsatta
Det finns möjlighet att anordna de tillkommande 32 platserna i anslutning till befintlig 
parkering, där Mölndal stad äger marken. Det innebär dock att stora delar av den befintliga 
grönytan tas i anspråk samt att några av träden som omger grönytan behöver tas ned för 
att komma in till parkeringen. Risk finns även att markarbetena skadar ytterligare träd 
längs långsidorna.  

Be�ntlig
 parkerin

g, 44 pl

Möjlig
 ny parkerin

g

ca 32 platse
r

Västerbergsskolan

Grönyta  och träd 
som påverkas

Pinnharvsgatan

Hem
köp

 
Figur 16. 	Parkering	för	sysselsatta,	möjlig	utbyggnad	bredvid	befintlig	parkering.

Alternativt kan tillkommande parkeringar anordnas inne på skolområdet, men det innebär 
biltrafik på skolområdet samt att gång- och cykelvägen vid Pinnharvsgatans slut behöver 
korsas.

Ytterligare ett alternativ är att avtala med angränsande bostadsrättsföreningar om att hyra 
parkeringsplatser, eftersom det sannolikt finns lediga platser under dagtid. Utöver avtal 
krävs att rättigheten till parkering skrivs in på fastigheten, för att kunna appliceras vid 
bygglovsprövning.

Val av alternativ sker i det fortsatta planarbetet.

5.3 Parkering för sporthall
Den sporthall som planeras kommer inte att innehålla några läktare, vilket betyder att 
det endast finns behov av parkeringsplatser för aktiva och ledare. Kultur- och fritids-
förvaltningen bedömer att det tillsammans med intilliggande fotbollsplan kan finnas behov 
av ca 45 parkeringsplatser. Bedömningen inkluderar överlapp mellan olika träningspass.

Skolans och sporthallens parkeringsbehov skiljer sig åt i tid. Skolans maxbehov är mellan 
ca kl 8-16 på vardagar, medan sporthallen och idrottshallens maxbehov är efter kl 16 samt 
på helger. Det innebär att de 70 parkeringsplatserna för sysselsatta kan samnyttjas av 
sporthallens besökare och att inga ytterligare parkeringsplatser behöver byggas. 
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6 Bilagor

1. Trafikförslag förhöjd gång- och cykelpassage Toltorpsgatan och Lantbruksgatan

2. Trafikförslag åtgärder längs gång- och cykelväg från Pedagogen Park

3. Beräkning tillkommande trafik samt behov av parkeringsplatser för hämtning och 
lämning

4. Capcal-protokoll nuläge förmiddag

5. Capcal-protokoll nuläge eftermiddag

6. Capcal-protokoll utbyggd skola förmiddag

7. Capcal-protokoll utbyggd skola eftermiddag

8. Trafikförslag besöksparkering Pinnharvsgatan
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Bilaga 3. Beräkning tillkommande trafik samt behov av parkeringsplatser för hämtning och lämning

Tillkommande elever/barn/personal

Antal 

totalt

Andel 

personal 

som kör 

bil

Antal 

personal 

som kör 

bil

Andel från 

områden 

utanför 

Bifrost 

(Pedagogen/S

tiernhjelm 

etc)

Antal 

utifrån

Andel 

utifrån 

som 

skjutsas

Antal 

utifrån 

som 

skjutsas

Antal från 

Bifrost

Andel från 

Bifrost som 

skjutsas

Antal från 

Bifrost som 

skjutsas

Antal bilar 

totalt

Andel via 

Pinnharvsg

atan

Antal bilar 

Pinnharvsg

atan

Antal nya 

bilrörelser in på 

Pinnharvsgatan 

(dim h FM)

Antal nya 

bilrörelser ut 

från 

Pinnharvsgatan 

(dim h FM)

Antal nya 

bilrörelser in på 

Pinnharvsgatan 

(dim h EM)

Antal nya 

bilrörelser ut 

från 

Pinnharvsgatan 

(dim h EM)

Behov av 

samtida p-

platser 

Pinnharvsgtan 

för hämtning 

lämning Kommentarer

Barn F-3 (4/10 av 350 nya elever) 140 50% 70 50% 35 70 10% 7 42 90% 38 38 38 26 26 8 60 % följer med in. Snitt 10 minuter per lämning, under 30 minuter.

Barn 4-6 (3/10 av 350 nya elever) 105 50% 53 30% 16 53 5% 3 18 80% 15 15 15 10 10 1 20 % följer med in. Snitt 7 minuter per lämning, under 30 minuter.

Barn 7-9 (3/10 av 350 nya elever) 105 50% 53 10% 5 53 0% 0 5 60% 3 3 3 2 2 0 Inga följer med in.

Barn särskola 50 90% 45 100% 45 5 10% 1 15 100% 15 15 15 11 11 0 Samåkning med 3 barn per bil förutsätts. Lämning sker inne på skolområdet

Barn förskola 90 50% 45 50% 23 45 10% 5 27 100% 27 27 27 19 19 5 100 % följer med in. Snittid 10 minuter per lämning under 60 minuter

Pedagoger och övrig personal skola 93 40% 37 37 100% 37 37 0 0 26 0 Parkering sker på kvartersmark

Pedagoger förskola 19 40% 8 8 100% 8 8 0 0 5 0 Parkering sker på kvartersmark

Totalt 153 143 143 98 68 100 13

Beräkning av tillkommande trafikrörelser samt behov av tillkommande parkering för hämtning och lämning



 Capcal 4.4.0.0 - Bilaga 4. Nuläge förmiddag 
 ...terial\12 Capcal\Nuläge\LantbruksgPinnharvsg_Nuläge_FM.isc  Licensägare: Ulf Bredby, Atkins Sverige AB, Göteborg 

 Bilaga 4. Nuläge förmiddag 
 Korsningstyp:  Väjningsplikt 
 Beräkningsmodell:  TRVMB stopp/väjning 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 A Pinnharvsgatan  80  12 
 B Lantbruksgatan N  10  58 
 D Lantbruksgatan S  50  68 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 A Pinnharvsgatan  15  8  0 
 B Lantbruksgatan N  18  24  0 
 D Lantbruksgatan S  17  18  0 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 A Pinnharvsgatan  92 
 B Lantbruksgatan N  68 
 D Lantbruksgatan S  118 
 Summa  278 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 A Pinnharvsgatan  1  HV  92  1066  0.09  0.1  0.1 
 B Lantbruksgatan N  1  HR  68  1631  0.04  0.0  0.0 
 D Lantbruksgatan S  1  RV  118  1312  0.09  0.1  0.1 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A Pinnharvsgatan  1  3  4  6  17  83  100  6 
 B Lantbruksgatan N  1  0  1  1  0  15  15  0 
 D Lantbruksgatan S  1  2  3  4  10  52  62  3 
 Alla fordon  2  3  4  10  53  63  3 

 Varningar vid kontroll av indata 
 Inga 

 Sida 1 av 1  Utskrivet 2018-07-10 11:27:19 



 Capcal 4.4.0.0 - Bilaga 5. Nuläge eftermiddag 
 ...terial\12 Capcal\Nuläge\LantbruksgPinnharvsg_Nuläge_EM.isc  Licensägare: Ulf Bredby, Atkins Sverige AB, Göteborg 

 Bilaga 5. Nuläge eftermiddag 
 Korsningstyp:  Väjningsplikt 
 Beräkningsmodell:  TRVMB stopp/väjning 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 A Pinnharvsgatan  166  43 
 B Lantbruksgatan N  48  82 
 D Lantbruksgatan S  68  176 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 A Pinnharvsgatan  0  4  1 
 B Lantbruksgatan N  6  22  0 
 D Lantbruksgatan S  5  18  0 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 A Pinnharvsgatan  209 
 B Lantbruksgatan N  130 
 D Lantbruksgatan S  244 
 Summa  583 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 A Pinnharvsgatan  1  HV  209  995  0.21  0.2  0.4 
 B Lantbruksgatan N  1  HR  130  1847  0.07  0.0  0.0 
 D Lantbruksgatan S  1  RV  244  1249  0.20  0.2  0.2 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A Pinnharvsgatan  1  4  4  6  32  68  100  14 
 B Lantbruksgatan N  1  0  1  1  0  38  38  0 
 D Lantbruksgatan S  1  3  4  5  24  56  79  7 
 Alla fordon  2  4  4  21  56  77  8 

 Varningar vid kontroll av indata 
 Inga 

 Sida 1 av 1  Utskrivet 2018-07-10 11:28:08 



 Capcal 4.4.0.0 - Bilaga 6. Utbyggd skola förmiddag 
 ...ruksgPinnharvsg_Utbyggt_ojämn fördelning_FM40%personal.isc  Licensägare: Ulf Bredby, Atkins Sverige AB, Göteborg 

 Bilaga 6. Utbyggd skola förmiddag 
 Korsningstyp:  Väjningsplikt 
 Beräkningsmodell:  TRVMB stopp/väjning 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 A Pinnharvsgatan  236  52 
 B Lantbruksgatan N  68  58 
 D Lantbruksgatan S  50  296 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 A Pinnharvsgatan  6  8  0 
 B Lantbruksgatan N  14  24  0 
 D Lantbruksgatan S  6  18  0 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 A Pinnharvsgatan  288 
 B Lantbruksgatan N  126 
 D Lantbruksgatan S  346 
 Summa  760 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 A Pinnharvsgatan  1  HV  288  949  0.30  0.4  0.8 
 B Lantbruksgatan N  1  HR  126  1713  0.07  0.0  0.0 
 D Lantbruksgatan S  1  RV  346  1179  0.29  0.3  0.6 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A Pinnharvsgatan  1  5  5  7  38  62  100  18 
 B Lantbruksgatan N  1  0  2  2  0  55  55  0 
 D Lantbruksgatan S  1  3  5  6  34  58  92  13 
 Alla fordon  3  4  6  30  59  89  12 

 Varningar vid kontroll av indata 
 Inga 

 Sida 1 av 1  Utskrivet 2018-07-10 11:29:08 



 Capcal 4.4.0.0 - Bilaga 7. Utbyggd skola eftermiddag 
 ...yggd skola\LantbruksgPinnharvsg_Utbyggt_EM40%personal.isc  Licensägare: Ulf Bredby, Atkins Sverige AB, Göteborg 

 Bilaga 7. Utbyggd skola eftermiddag 
 Korsningstyp:  Väjningsplikt 
 Beräkningsmodell:  TRVMB stopp/väjning 

 Flöden per riktning 
 Tillfart  Höger  Rakt fram  Vänster 
 A Pinnharvsgatan  246  63 
 B Lantbruksgatan N  62  82 
 D Lantbruksgatan S  68  231 

 Flöden per fordonstyp 
 Tillfart  Tunga fordon (%)  Cyklar/h  Fotgängare/h 
 A Pinnharvsgatan  0  4  1 
 B Lantbruksgatan N  5  22  0 
 D Lantbruksgatan S  4  18  0 

 Flöden per tillfart 
 Tillfart  Flöde 
 A Pinnharvsgatan  309 
 B Lantbruksgatan N  144 
 D Lantbruksgatan S  299 
 Summa  752 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 A Pinnharvsgatan  1  HV  309  960  0.32  0.4  0.8 
 B Lantbruksgatan N  1  HR  144  1868  0.08  0.0  0.0 
 D Lantbruksgatan S  1  RV  299  1212  0.25  0.2  0.4 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A Pinnharvsgatan  1  5  4  7  41  59  100  20 
 B Lantbruksgatan N  1  0  2  2  0  44  44  0 
 D Lantbruksgatan S  1  3  4  5  29  56  85  10 
 Alla fordon  3  4  5  28  55  83  12 

 Varningar vid kontroll av indata 
 Inga 
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