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1

BAKGRUND

Sölvesborgs kommun arbetar med att upprätta detaljplan för Stiby 28:1 m.fl.
samt för Stiby 30:10 m.fl. Planerna omfattar utbyggnad av bostäder och
utbyggnad av befintlig skola i tidigare oexploaterade områden. Sedan
tidigare finns två trafikutredningar framtagna för området, en för vardera
detaljplanen.
Rubricerad utredning studerar de samlade konsekvenserna för området vad
gäller trafik och buller. Utifrån de förväntade konsekvenserna redovisas ett
övergripande förslag på möjlig framtida utformning.

2

FÖRUTSÄTTNINGAR

Den södra delen av utredningsområdet vilken omfattas av detaljplanen för
Stiby 28:1 m.fl. föreslås byggas ut som ett nytt bostadsområde. Förslaget
möjliggör för en utbyggnad av ca 100 radhus och ca 80 villor i området, totalt
ca 180 bostäder. Området föreslås bli anslutet till det övergripande vägnätet
via Stibyvägen.
I området väster om den befintliga skolan i Hällevik, vilket omfattas av
detaljplanen för 30:10 m.fl., planeras för både bostäder och en utbyggnad av
den befintliga skolan. Förslaget möjliggör för en utbyggnad av ca 25 villor
och ca 15 radhus i området, totalt ca 40 bostäder. Utöver de planerade
bostäderna innehåller förslaget en utbyggnad av befintlig skola. Den
tillkommande skolverksamheten planeras för ca 200 elever. Området
föreslås bli anslutet till det övergripande vägnätet via Björkåsvägen.
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Stibyvägen

Haveliden
Befintlig skola
Strandvägen
Planerad ny skola

Utbyggnad av
bostäder, Stiby 30:10

Björkåsavägen
Aspvägen

Vildapelvägen

Utbyggnad av
bostäder, Stiby 28:1

Befintligt
sommarstugeområde

Studerat planförslag samt områdesförutsättningar. Befintliga gc-vägar
redovisade i grönt.

2.1

BILTRAFIK

Stibyvägen, som avgränsar utbyggnadsområdet Stiby 28:1 i väster, är ca 6
m bred och saknar separat utrymme för oskyddade trafikanter.
Hastighetsbegränsningen är 70 km/h och medelhastigheten är uppmätt till 58
km/h. Vägen är enskild med stadsbidrag. Ett fåtal bostadsfastigheter ligger
utmed vägen och har utfarter mot denna. Söder om planområdet ligger
sommarstugeområdet Grönslätt vilket nås från Stibyvägen. Trafikflödet på
Stibyvägen är uppmätt i juni 2011 av Sölvesborgs kommun. Uppräknat till
ÅDT för 2018 är trafikmängden ca 420 fordon/dygn, varav 4 % tung trafik.
Stibyvägens korsning med Haveliden är utformad som en T-korsning där
Stibyvägen har väjningsplikt mot Haveliden, som går i en skarp kurva.
Haveliden är infartsväg till Hällevik. Inne i samhället är vägbredden ca 5-5,5
m utan separat utrymme för oskyddade trafikanter. Fastigheterna gränsar till
vägen med häckar och staket, vilket gör att det inte finns någon plats för
oskyddade trafikanter vid sidan av vägen. Vägen passerar Havelidens skola
där det finns ett förhöjt övergångsställe och hastigheten är sänkt till 30 km/h.
Hastigheten på sträckan genom samhället är i övrigt 40 km/h. Utanför
samhället är hastigheten 70 km/h. Trafikflödet har mätts av Trafikverket år
2008. Uppräknat till ÅDT för 2018 är trafikmängden ca 1820 fordon/dygn,
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varav ca 5 % tung trafik. Under sommaren kommer många turister till
Hällevik, vilket gör att trafikmängden under sommaren är väsentligt högre än
ÅDT.
Aspvägen och Björkåsavägen går igenom befintligt villaområde och ansluter
till Haveliden vid skolan. Gatorna är av villaområdeskaraktär. Trafikflödet på
Aspvägen söder om Lindvägen har mätts av Sölvesborgs kommun år 2015.
Uppräknat till ÅDT för 2018 är trafikmängden ca 450 fordon/dygn. Längs
Aspvägen finns en separat gång- och cykelväg. I anslutning till skolan är
hastigheten 30 km/h och längre söderut 40 km/h.

B) 1 820 (5 %)

E) 1 250 (6 %)

C) 450

A) 420 (4 %)
D) 370 (6%)

Trafikmätningar i Hällevik, siffrorna anger antal fordon/dygn. ÅDT har räknats upp till
år 2018 med 0,6 % per år i enlighet med Trafikverkets uppräkningstal för Blekinge.
Andelen tung trafik inom parentes.
Trafikflöden på områdets gator 2018.

Mätpunkter

ÅDT

Tung
trafik

Skyltad hastighet

Stibyvägen (A)

420

4%

70 km/h

Haveliden (B)

1 820

5%

30-70 km/h

Aspvägen (C)

450

-

40 km/h

Strandvägen (D)

370

6%

40 km/h

Nogersundsvägen (E)

1 250

6%

70 km/h
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2.2

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Det finns idag ett antal kortare sträckor med gång- och cykelvägar i
bostadsområdet söder om skolan. Sträckorna binds samman av villagator
med låg trafikmängd vilket gör att trafiksäkerheten är god även när gctrafikanterna färdas i blandtrafik. I anslutning till busshållplatsen vid skolan
samt direkt väster om skolan finns hastighetssäkrade övergångsställen.
Stibyvägen och Strandvägen ingår i Cykelled Listerlandet, båda saknar dock
gång- och cykelväg. En anslutande grusad gång- och cykelstig finns mellan
Strandvägen och Grönslättsområdet söder om Stiby 28:1.
I skogsområdet för planområdet Stiby 28:1 finns flera upptrampade
strövstigar.

2.3

KOLLEKTIVTRAFIK

Buss 2, Hörvik-Nogersund-Mjällby-Sölvesborg, trafikerar Hällevik med 16
turer per dygn under vardagar, vilka trafikerar med timmestrafik.
Busshållplatser finns vid Stiby backe, skolan och Hälleviks hamn. Avståndet
från planområdet inom Stiby 28:1 till hållplatserna är relativt långt, ca 600 –
1000 m fågelvägen. Utöver den ordinarie kollektivtrafiken finns även
möjlighet att beställa öppen närtrafik.

2.4

TRAFIKSÄKERHET

Olycksstatistik från polis- och sjukhusrapporterade olyckor registrerade i
STRADA åren 2003-2017, visar att det inträffat två trafikolyckor med
personskador på aktuell del av Stibyvägen. Dels en korsningsolycka mellan
grävmaskin och personbil med lindrig personskada och dels en singelolycka
med fotgängare. I korsningen Stibyvägen/Haveliden har det inträffat en
olycka med bil och motorcykel inblandade. Mitt på Haveliden har det inträffat
en singelolycka med bil och i korsningen Haveliden/Strandvägen en
singelolycka med en fotgängare. Olyckorna har bl.a. berott på löst grus på
vägbanan.
I villaområdet mellan det aktuella planområdet och Haveliden har det inträffat
fyra olyckor där gående eller cyklister ramlat pga. ishalka eller löst grus. Inga
motorfordon har varit inblandade i dessa olyckor.

2.5

PARKERING

Antalet parkeringsplatser i anslutning till Havelidens skola är idag begränsat
vilket gör att parkering delvis sker på olämpliga delar av det kringliggande
gatunätet, exempelvis på Haveliden. Detta bidrar till att sikten på gatorna
försämras både vid övergångsstället norr om skolan och vid utfarterna i
området. I samband med en framtida utvidgning av skolområdet är det därför
viktigt att även befintligt parkeringsbehov beaktas.
I övriga delar av utredningsområdet är parkeringstillgången god.
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3

KONSEKVENSER

3.1

BILTRAFIK

3.1.1

Trafikalstring

Planområdet inom Stiby 28:1 planeras att bli utbyggt med bostäder,
sammanlagt planeras för ca 180 bostäder. Trafikalstringen med bil från en
villa som bebos året runt i ett mindre samhälle är ca 5 fordonsrörelser per
dag, bostäder i radhus i denna typ av områden ger upphov till ett liknande
antal fordonsrörelser. Totalt beräknas de nya bostäderna i området, ge
upphov till ca 900 fordonsrörelser per dag. De tillkommande
fordonsrörelserna kommer i första hand att belasta Stibyvägen. Utöver den
tillkommande trafiken från planområdet kan enstaka sommarstugor i området
Grönslätt söder om planområdet komma att omvandlas till
permanentbostäder. Omvandlingen bedöms dock bara marginellt bidra till en
ökande trafik.
Planområdet inom Stiby 30:10 planeras bli utbyggt med bostäder och ny
skola. Totalt planeras för ca 40 bostäder. Trafikalstringen bedöms likt för
Stiby 28:1 vara ca 5 fordonsrörelser per dag och bostad. Totalt beräknas de
nya bostäderna i området, ge upphov till ca 200 fordonsrörelser per dag.
Utöver de planerade bostäderna innehåller förslaget för Stiby 30:10 även en
ny skola (F-6) med plats för ca 200 elever. En skola i den storleken och med
den aktuella placeringen beräknas enligt Trafikverkets trafikalstringsverktyg
att alstra ca 490 fordonsrörelser/dygn. Denna siffra bedöms vara rimlig med
hänsyn till att skolans placering i den västra kanten av Hällevik.
Tabellen anger förväntad tillkommande trafikalstring från utbyggnadsområdena.

Kvarter

Ändamål

Tillkommande trafik (ÅDT)

Stiby 28:1

Bostäder

900 fordon/dygn

Stiby 30:10

Bostäder

200 fordon/dygn

Stiby 30:10

Skola

490 fordon/dygn

Sammanlagt beräknas de båda områdena fullt utbyggda generera ca 1 590
fordonsrörelser/dygn. Av dessa förväntas ca 900 fordon/dygn ansluta till
Haveliden via Stibyvägen och ca 690 fordon/dygn via Björkåsavägen. För
båda bostadsområdena förväntas den största delen av trafiken (ca 70 %)
köra till/från väster mot väg 123 och Sölvesborg. Trafiken till/från skolan
bedöms i något större utsträckning komma inifrån Hällevik, trafik som alstras
därifrån bedöms därför till 50 % köra åt vardera riktningen på Haveliden.

Trafikmängd 2040
De planerade utbyggnaderna i området och den trafik som de förväntas
alstra gör att trafiken i hela området kommer att öka fram till år 2040. Vid
beräkningar av de framtida trafikmängderna kan Trafikverkets generella
uppräkningstal användas. I dessa tas även hänsyn för framtida
exploateringar. I det aktuella fallet är exploateringarna i området angivna.
Trafiksiffrorna för år 2040 har därför beräknats utifrån dessa siffror. För att
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den tillkommande framtida trafiken inte ska räknas dubbelt har dock ingen
generell uppräkning genomförts.

D) 1 500
B) 2 480

A) 1 320
C) 400

Trafik för år 2040 utifrån den förväntade trafikalstringen från de tillkommande
områdena.
Beräknade trafikflöden på områdets gator 2040.

Mätpunkter

ÅDT

Stibyvägen (A)

1 320

Haveliden (B)

2 480

Strandvägen (C)

400

Nogersundsvägen (D)

1 500

Under sommaren kommer många turister till Hällevik, vilket gör att
trafikmängden under perioden är väsentligt högre än ÅDT. Detta påverkar
främst Haveliden och Strandvägen. Omräknat utifrån Månadsindex för
trafikens variation enligt Trafikverkets trafikräknesystem beräknas trafiken på
Haveliden i nuläget uppgå till ca 3240 fordon/dygn i juli. Med den
tillkommande trafiken som de nya områdena generar ökar trafiken även på
sommaren. Den tillkommande trafiken utgörs dock inte av turisttrafik och
eftersom att skolan är stängd under juli generar inte heller denna någon trafik
under perioden. Utbyggnadsområdenas trafikalstring under sommaren
bedöms därför främst utgöras av trafiken från de nya bostäderna. Detta gör
att trafiken på Haveliden under juli kan förväntas öka till ca 3650 fordon/dygn
år 2040. Därmed beräknas de nya planområdena bidra till en trafikökning på
drygt 10 % i juli.
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3.1.2

Kapacitet

Kapacitetsberäkningar har utförts med beräkningsprogrammet CapCal
version 4.3.0.2.

Stibyvägen
Trafikflödet på Stibyvägen beräknas öka till ca 1 320 fordon/dygn, när
planområdet inom Stiby 28:1 är fullt utbyggt. Stibyvägen på sträckan mellan
planområdet och Haveliden är idag rak. Sikten på sträckan är god och
antalet utfarter är relativt litet. I samband med att planområdet byggs ut och
Stibyvägen breddas kommer kapaciteten och framkomligheten förbättras.
Korsningen Stibyvägen/Haveliden får en ökad trafik när planområdet är fullt
utbyggt. Genomförd kapacitetsberäkning visar att belastningsgraden blir ca
0,1 i maxtimmen, vilket motsvarar mycket god standard.

Haveliden
Haveliden är smal, saknar gångbana och är idag hårt belastad under delar
av sommaren. De planerade utbyggnaderna i området gör att trafiken till år
2040 beräknas öka till ca 2 480 fordon/dygn väster om Björkåsavägen. Öster
om Björkåsavägen anslutning beräknas trafikmängden till ca 2 350
fordon/dygn. Detta innebär att ÅDT på Haveliden beräknas öka med drygt 35
%. Trafikmängden varierar dock över året och är högre under sommaren.
Redan i nuläget har vägen stundtals kapacitetsproblem under sommaren,
med en lägre körhastighet som följd, varför varje ökning av trafiken är
negativ. Trafik från boende respektive från turister förekommer dock ofta vid
olika tider. Dessutom sammanfaller den intensiva semestertrafiken med
skolans sommarlov vilket gör att trafiken från/till skolan är begränsad under
denna period. Detta medför att trafikökningen i maxtimmen under sommaren
bedöms vara begränsad och möjlig att inrymma.
När Stiby 30:10 ansluts till Haveliden via Björkåsavägen ökar belastningen i
korsningen. Genomförd kapacitetsberäkning visar att belastningsgraden blir
knappt 0,1 i maxtimmen, vilket motsvarar mycket god standard. Även i juli
när trafiken på Haveliden är som störst visar beräkningarna att
belastningsgraden är låg (drygt 0,1 i maxtimmen) för samtliga anslutningar.

3.2

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

I takt med att nya bostäder och en ny skola byggs i sydvästra Hällevik, växer
behovet av utbyggda gc-vägar inom området samt av kopplingar till centrala
Hällevik. Ett utbyggt gc-vägnät är av stor vikt för att öka förutsättningarna för
att boende i området ska välja gång, cykel eller kollektivtrafik som färdmedel.
Gång- och cykeltrafiken kommer framförallt att öka till och från de nya
villaområdena samt till den nya skolan. För att skapa goda förutsättningar
finns det ett behov av gc-vägar eller goda förutsättningar för gc-trafikanterna
att färdas i blandtrafik på lågt trafikerade villagator inom såväl de nya
områdena som till befintliga målpunkter i Hällevik. Det är av särskild vikt att
säkerställa anslutningarna till såväl befintlig som ny skola samt till Hällevik
centrum. Även längs Stibyvägen kan andelen gc-trafikanter komma att öka
när boende i det nya bostadsområdet inom Stiby 28:1 ska ta sig till
busshållplatsen vid Stiby backe.
I nuläget finns gc-vägar och gångbanorna utbyggda på delar av gatunätet i
den södra delen av Hällevik. Därtill har flertalet av gatorna i området en låg
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trafikmängd, vilket gör det möjligt att låta gc-trafikanter färdas i blandtrafik på
dem.
För att de nya områdena och den västra delen av Hällevik ska få en god
standard för gc-trafikanterna både inom områdena och i anslutning till övriga
Hällevik har tre punkter som behöver utvecklas identifierats.
•

Ett gc-vägnät behöver byggas inom de nya planområdena.

•

Befintlig gc-väg längs Björkåsavägen behöver förlängas norrut så
den sträcker sig fram till Havelidens skola.

•

En gc-väg behöver byggas mellan korsningen Stibyvägen/Haveliden
och skolan, för att binda samman bostäderna längs den västra delen
av Haveliden med skolan.

3.3

KOLLEKTIVTRAFIK

De boende inom planområdet för Stiby 30:10 får som längst ett avstånd på
500 m till busshållplatsen vid skolan. Detta bör ses som god standard med
hänsyn till områdets karaktär.
För planområdet inom Stiby 28:1 får drygt 90 % av de nya bostäderna ett
gångavstånd på 700-1000 m till hållplats, vilket räknas som mindre god
standard men kan vara acceptabelt i ett mindre samhälle. De resterande
bostäderna får ett gångavstånd på drygt 1 km, vilket räknas som låg
standard. En lång väg till bussen medför att kollektivtrafikandelen i området
kan bli relativt låg. För att ändå uppmuntra de boende att resa kollektivt är
det av vikt att det finns en bra och gen gc-väg samt cykelparkering vid
befintliga hållplatser. I samband med att Stibyvägen byggs om bör därför en
gc-väg byggas fram till hållplatsen vid Stiby backe.

3.4

TRAFIKSÄKERHET

Haveliden har mycket trafik, framförallt på sommaren. Detta, i kombination
med en smal gatusektion inne i samhället och avsaknad av sidoområden,
gör att Haveliden inte är lämplig att använda för oskyddade trafikanter.
Parallellt med Haveliden finns dock ett antal villagator, vilka delvis binds
samman med gc-vägar, som utgör goda alternativ till Haveliden för de
oskyddade trafikanter som ska färdas mellan skolan och östra Hällevik. I
anslutning till skolan finns ett hastighetssäkrat övergångsställe som hjälper
till att begränsa hastigheten och möjliggör för de oskyddade trafikanterna att
korsa gatan på ett säkert sätt.
En ökad trafik på Haveliden behöver inte heller innebära någon försämrad
trafiksäkerhet, eftersom den trånga gatusektionen bidrar till en
hastighetssänkning vid mötande trafik. En ökande trafik kan dock upplevas
som negativt för de oskyddade trafikanterna och de boende längs gatan.
I väster där Stibyvägen ansluter till Haveliden går Haveliden i en skarp kurva.
Vid för hög hastighet eller halka finns risk att bilar kör av vägen. Korsningen
är otydlig i sin utformning och det finns en risk att trafik från Stibyvägen
missuppfattar väjningsreglerna och kör rakt fram på Haveliden trots
skyltningen. Den skarpa kurvan utgör dessutom en risk för bilister som håller
en för hög hastighet in i kurvan samt vid halt väglag. För att öka
trafiksäkerheten i korsning, vilket är särskilt angeläget när trafiken på
Stibyvägen ökar behöver korsningen byggas om. Korsningen bör utformas
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så att Havelidens karaktär som huvudled förstärks samtidigt som
väjningsplikten för trafiken från Stibyvägen förtydligas.

Befintlig korsning Haveliden/Stibyvägen

Stibyvägen har idag en medelhastighet på 58 km/h, vilket understiger
hastighetsbegränsningen 70 km/h. Stibyvägen planeras att bli breddad till 7
m och hastigheten sänkas till 60 km/h. Vägen har idag en rak sträckning med
god sikt, detta i kombination med en breddning gör att vägen kan inbjuda till
högre hastighet i framtiden. För att säkerställas de oskyddade trafikanternas
trafiksäkerhet och tillgänglighet till busshållplatsen vid Stiby backe behöver
en gc-väg byggas längs vägen i samband med att den byggs om. Gc-vägens
korsning av Stibyvägen vid utfarten från Stiby 28:1 behöver
hastighetssäkras, genom upphöjning eller avsmalning. I samband med
ombyggnationen av Stibyvägen behöver även sikten vid fastighetsutfarterna
längs sträckan ses över.
Aspvägen/Björkåsavägen som ansluter planområdet inom Stiby 30:10 till
Haveliden har idag en begränsad trafik med undantag för sträckan närmast
Haveliden där avlämning/hämtning sker vid skolan. En utbyggnad av skolan
ökar behovet av avlämning/hämtning. Den föreslagna utbyggnaden av
skolan väster om Björkåsavägen innebär också att skolverksamheten blir
uppdelad på båda sidorna av vägen. Detta gör att möjligheterna till
avlämning/hämtning behöver förbättras. För möjligheten att korsa
Björkåsavägen finns det redan idag ett hastighetssäkrat övergångsställe
vilket med vissa anpassningar bedöms kunna nyttjas även för den framtida
passagen mellan skolområdena.
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3.5

SIKTFÖRHÅLLANDEN

När trafiken på Björkåsavägen ökar växer även behovet av att dess
anslutning till Haveliden har goda siktförhållanden. Den befintliga
utformningen med buskar och träd nära anslutningen bidrar till att kraven på
fri sikt i VGU inte uppfylls.

Befintliga siktförhållanden västerut korsningen Haveliden/Björkåsavägen.

Befintliga siktförhållanden österut korsningen Haveliden/Björkåsavägen

För att förbättra siktförhållandena i korsningen och uppfylla minimikraven i
VGU behöver vegetationen i anslutning till korsningen minskas. Västerut
behöver de befintliga busktallarna på tomtmarken beskäras. Österut behöver
det befintliga trädet på skolområdet avverkas samtidigt som
buskvegetationen mot Haveliden behöver beskäras.
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3.6

BULLER

Buller har beräknats för Stibyvägen, Haveliden, Björkåsavägen samt för ny
matargata inom planområdet för Stiby 28:1. Nedan anges de riktvärden för
trafikbuller som antagits av riksdagen och normalt inte bör överskridas vid
nybyggnation av bostäder eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad
av trafikinfrastruktur.
•

30 dBA ekvivalentnivå inomhus

•

45 dBA maximalnivå inomhus nattetid

•

60 dBA ekvivalentnivå utomhus vid fasad

•

50 dBA ekvivalentnivå vid uteplats i anslutning till bostad

•

70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad

För befintliga vägar brukar 65 dBA ekvivalentnivå användas som ett riktvärde
som inte bör överskridas.
För Stibyvägen planeras hastigheten att sänkas från 70 km/h till 60 km/h.
Bullerberäkningarna för fastigheten Stiby 26:2, vilken ligger närmast vägen,
visar på en ekvivalent bullernivå på 58 dBA vid bostadshuset. Fastigheten
Stiby 1:24 beräknas få en ekvivalent bullernivå på 56 dBA när det nya
området är fullt utbyggt. Den sänkta hastigheten gör att ökningen av den
ekvivalenta bullernivån vid de aktuella fastigheterna begränsas till ca 3 dBA
trots den ökande trafiken, vilket innebär att riktvärdet för ekvivalentnivå vid
fasad på 60 dBA uppfylls.
På Haveliden ökar trafiken med drygt 35 %, vilket innebär en bullerökning på
ca 1-2 dBA ekvivalent. Denna skillnad gör att ett ökat antal boende längs
vägen kan uppleva sig störda av buller. I den östra delen av Haveliden ligger
fler hus nära vägen, ca 1 m från vägkanten. Dessa hus får en bullernivå på
ca 64 dBA ekvivalentvärde med trafiken för år 2040. Därmed beräknas inga
hus få en ekvivalent bullernivå som överstiger riktvärdet på 65 dBA.
Den nya matargatan i planområdet för Stiby 28:1 beräknas få en bullernivå
på 59 dBA ekvivalentvärde i direkt anslutning till vägkanten på delen närmast
Stibyvägen där bullernivån är som högst, vilket innebär att riktvärdet för
ekvivalentnivå vid fasad på 60 dBA uppfylls. För att uppnå riktvärdet om
ekvivalent 50 dBA vid uteplats behöver det finnas möjligheter att anordna
skyddade uteplatser på varje tomt. Hänsyn till detta behöver tas vid
detaljplaneringen av området.
För planområdet inom Stiby 30:10 kommer bullernivån bli som högst på
Björkåsavägen direkt söder om dess anslutning till Haveliden. Björkåsavägen
beräknas i det aktuella läget få en bullernivå på ca 59 dBA ekvivalentvärde i
direkt anslutning till vägkanten, vilket gör att riktvärdet för ekvivalentnivå vid
fasad på 60 dBA uppfylls. För att uppnå riktvärdet om ekvivalent 50 dBA vid
uteplats behöver det finnas möjligheter att anordna skyddade uteplatser på
varje tomt. Hänsyn till detta behöver tas vid detaljplaneringen av området.
Sammantaget beräknas de ekvivalenta bullernivåerna med trafiken för år
2040 inte överskrida 65 dBA på någon av gatorna i området.
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4

FÖRESLAGNA ÅTGÄRDER

4.1

BILTRAFIK

4.1.1

Korsningen Stibyvägen/Haveliden

Korsningen föreslås bli ombyggd så att Havelidens karaktär som huvudled
förstärks samtidigt som Stibyvägens väjningsplikt förtydligas. För att
åstadkomma detta föreslås Stibyvägen bli utformad med en kurva strax
innan anslutningen till Haveliden, vilket gör att den ansluter från sydväst
istället för från söder som idag. Kurvan bidrar till att sänka hastigheten på
Stibyvägen samtidigt som den gör att anslutningen blir mindre gen, vilket
bidrar till att förtydliga Stibyvägens väjningsplikt.
Busshållplats
Busshållplats

Ny gc-väg

Stibyvägens
anslutning

Förslag till utformning av korsningen Stibyvägen/Haveliden.
Ett alternativ till att utforma korsningen enligt ovan är att ersätta
trevägskorsningen med en cirkulationsplats. En cirkulationsplats skulle bidra
till att sänka hastigheten för såväl trafiken på Haveliden som på Stibyvägen
samt bidra till en god trafiksäkerhet. En cirkulationsplats kräver dock ett
något större intrång i kringliggande fastigheter än den föreslagna
utformningen.
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4.1.2

Stibyvägen

För att öka framkomligheten och kapaciteten på Stibyvägen föreslås den
breddas till 7 m samt förses med en separat gc-bana. Hastigheten på
Stibyvägen föreslås också bli sänkt till 60 km/h.
För att minska sårbarheten för det nya bostadsområdet inom Stiby 28:1 är
det positivt om det är möjligt för räddningstjänsten att nå området via två
infarter. Det är därför positivt om gc-vägen mellan områdets norra del och
Vildapelvägen, i befintligt bostadsområde, utformas så att räddningsfordon
kan köra den vägen till området om Stibyvägen skulle vara blockerad. Se
illustration sidan 19.

Förslag till sektion för Stibyvägen.

4.2

KOLLEKTIVTRAFIK

Delar av de nya planområdena får ett relativt långt avstånd till
busshållplatserna. För att kollektivtrafiken ändå ska vara ett gångbart
alternativ är det av stor betydelse att ett gent gc-vägnät byggs ut i enlighet
med förslaget på sidan 19. De delvis långa avstånden gör att det är viktigt att
underlätta övergången mellan cykel och buss. Busshållplatserna vid Stiby
backe respektive Havelidens skola kan med fördel utrustas med
cykelparkeringar för att underlätta vid byte av färdmedel.
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4.3

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

4.3.1

Befintliga områden

Det inom de befintliga villaområdena i västra Hällevik delvis utbyggda gcvägnätet kommer även fortsättningsvis att användas av de oskyddade
trafikanterna i området. Det delvis utbyggda gc-vägnätet binds samman av
ett lågtrafikerat gatuvägnät, vilket det bedöms vara tryggt och trafiksäkert för
de oskyddade trafikanterna att färdas i blandtrafik på. Detta gör att det
bedöms finnas trafiksäkra alternativ att välja för de oskyddade trafikanter
som ska ta sig mellan skolan och de östra delarna av Hällevik.
För oskyddade trafikanter som ska ta sig till skolan västerifrån längs
Haveliden saknas dock trafiksäkra alternativ. För att öka deras tillgänglighet
och trafiksäkerhet föreslås en gc-väg mellan korsningen
Stibyvägen/Haveliden och Björkåsavägen, på Havelidens södra sida.

4.3.2

Havelidens skola

I anslutning till den befintliga skolan saknas gc-väg längs Björkåsavägen.
Genom att förlänga den befintliga gc-vägen längs Aspvägen fram till
Haveliden kan kopplingarna till skolan och busshållplatserna förbättras för de
oskyddade trafikanterna. För att även förbättra trafiksäkerheten längs
Haveliden föreslås denna breddas något och förses med en målad
gångbana på dess södra sida mellan Björkåsavägen och busshållplatsen.
I samband med att ny skolverksamhet byggs väster om Björkåsavägen ökar
även behovet av att röra sig mellan skolområdena. För att underlätta för
detta föreslås den befintliga gc-passagen över Björkåsavägen kompletteras
med en gc-väg fram till det nya skolområdet.

Upphöjt
övergångsställe
Upphöjt
övergångsställe

Ny gångbana
v
Ny gc-väg

Plattform med fållor
v

Ny gc-överfart

Förslag till utformning av trafikmiljön kring Havelidens skola.
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4.3.3

Nya planområden

Det är viktigt att behovet av säkra och gena gc-vägar inom de nya
planområdena tillgodoses. Nya gc-vägar bör utföras med asfaltsbeläggning
och ha en bredd på ca 2,5 m, för att ge hög komfort för cyklisterna. Gcvägarna bör dessutom vara belysta för att kunna användas på ett tryggt sätt
även kvällstid.
Ett gång- och cykelvägnät med gena sträckningar till skola, centrum och
busshållplats föreslås. Två nya huvudstråk bör byggas i de nya områdena.
I planområdet Stiby 28:1 föreslås en väst-östlig gc-väg för att de oskyddade
trafikanterna ska kunna färdas i området utan att behöva nyttja områdets
matargata. Som komplement till huvudstråket behöver anslutningar byggas
från villagatorna i området. Norr om de östligaste delarna av villaområdet
finns ett område med känslig natur, vilket gör att inga anslutande gc-vägar
föreslås här. Vid utbyggnaden av området bör det dock studeras om det
även här är möjligt att inrymma en gc-väg alternativt en gångväg direkt norr
om kvartersmarken i väst-östlig riktning, för att därigenom öka gc-trafikens
tillgänglighet till Hällevik.
Från planområdet Stiby 28:1 föreslås även en ny cykelväg byggas längs
Stibyvägen, till dess anslutning med Haveliden, i samband med att denna
byggs om.
I planområdet Stiby 30:10 föreslås en nord-sydlig gc-väg för att de
oskyddade trafikanterna från såväl det egna planområdet som från Stiby
28:1 ska få en gen och trafiksäker sträckning igenom området. Som
komplement till huvudstråket behöver anslutningar byggas från villagatorna i
området.
För övriga resor inom planområdena bedöms det vara rimligt att de
oskyddade trafikanterna färdas i blandtrafik. Lokalgatorna i områdena har
utformats med korta raksträckor och utan genomfartstrafik vilket gör att
hastigheterna bedöms bli låga. De bedöms därför innebär en god
trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna. För att förbättra
trafiksäkerheten ytterligare föreslås ett antal passager hastighetssäkras,
genom avsmalning eller upphöjning.
Utöver de föreslagna gc-vägarna finns ett antal befintliga strövstigar i
området. Dessa föreslås bli kompletterade med en ny gångstig i den södra
delen av planområdet för Stiby 28:1, för att därigenom binda samman det
nya området med det befintliga sommarstugeområdet i söder. De befintliga
strövstigarna i de mest använda stråken skulle eventuellt kunna förbättras,
exempelvis genom att de breddas till ca 1 m och grusas upp.
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Hastighetsdämpning

Hastighetsdämpning

Anpassas för
räddningsfordon
Ny gångstig

Hastighetsdämpning

Förslag till gc-vägar och gångstigar i södra Hällevik.
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