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1 Bakgrund 
Brudås är ett bostadsområde med flerbostadshus utmed Långedalsvägen i södra delen 

av Munkedal tätort. I området finns Kungshöjdens förskola som har tre avdelningar. 

Kommunen arbetar med att ta fram en ny detaljplan (detaljplan Munkedal Brudås) 

med ytterligare en förskola i Brudås. Den nya förskolan planeras att inrymma fem 

avdelningar.  

I och med att det tillkommer en förskola i området, behöver trafiksituationen ses över 

för att skapa en fungerande helhetslösning där trafiksäkerhet ligger i fokus. Det gäller 

framförallt för hämtning/lämning av barn och för varuleveranser. Leveranser och 

sophämtning för de båda förskolorna ska fungera på ett enkelt sätt utan att det bidrar 

till försämrad trafiksäkerhet.  

1.1 Syfte  

Syftet med denna utredning är att se över trafiksituationen inom detaljplan Munkedal 

Brudås och ta fram förslag på trafikutformning som fungerar för såväl befintlig som 

tillkommande verksamhet.  

1.2 Avgränsning  

Utredningen avser planområdet för detaljplan Munkedal Brudås, se Figur 1.  

 
Figur 1. Planförslag för detaljplan Munkedal Brudås. (”Tidigt utkast, Plankarta tillhörande 
detaljplan för Munkedal, Brudås”. Munkedals kommun, 2019-09-19). 

  



 

 

Trafikutredning för detaljplan Munkedal Brudås   

Page 5/16 

 

 

1.3 Nuläge 

I anslutning till planområdet finns en befintlig förskola, Kungshöjden. Den har tre 

avdelningar.  

Väster om planområdet finns ett antal flerbostadshus. I den södra delen av 

planområdet finns en stor parkeringsplats med 88 parkeringsplatser. Den är inte 

reglerad, men är enligt kommunen tänkt att samutnyttjas och fylla parkeringsbehov 

för såväl den befintliga förskolan som för flerbostadshusen. I flerbostadshusen finns 

även andra verksamheter. 

Gatorna inom planområdet har två vändplatser, en utanför förskolan och en nordväst 

om parkeringsplatsen. Ingen av de befintliga vändplatserna har tillräckligt med 

utrymme för möjliggöra för renhållningsfordon eller leveransfordon att vända utan att 

backa. Nuvarande utformning av parkeringsplatsen och Brudåsvägen tillåter 

rundkörning.  

Det finns flera gång- och cykelbanor som ansluter till planområdet, huvudsakligen från 

bostadsområden i norr och öster.  

Norr om flerbostadshusen finns en oreglerad asfalterad väg som nyttjas av både 

fordonstrafik och oskyddade trafikanter, se Figur 2. Enligt kommunen används den 

framförallt av hemsjukvården som har lokaler i flerbostadshusen. De har sina 

tjänstefordon parkerade på gården mellan husen. Vidare är det en möjlig väg för 

utryckningsfordon att komma in på gården. Vägen är även en viktig koppling för 

gående föräldrar med barn som promenerar till förskolan från flerbostadshusen. 

Eftersom vägen är smalare än en traditionell gata och saknar reglering, kan det vara 

otydligt för trafikanter att veta vad som gäller. Det medför att den kan uppfattas som 

en gång- och cykelbana och därmed inge en falsk trygghet för oskyddade trafikanter. 

Att det förekommer regelbunden fordonstrafik på en väg som kan uppfattas som gång- 

och cykelbana är trafikfarligt.  
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Figur 2. Den oreglerade vägen norr om flerbostadshusen som nyttjas av flera trafikslag.  

1.4 Platsbesök 

Ett platsbesök genomfördes onsdagen den 2 september 2020. Besöket genomfördes 

kl. 06.45-08.15 i syfte att studera lämningsförfarandet vid förskolan. 

Beläggningen på parkeringen var vid platsbesöket totalt cirka 27 procent (kl. 07.00). 

Merparten av bilarna stod då parkerade på delen närmast bostadshuset vid 

Brudåsvägen. Någon enstaka bil var parkerad närmare förskolan. Klockan 08.15 var 

beläggningen cirka 40 procent. Ett fåtal bilar hade då lämnat parkeringen, men 

framförallt tillkom fordon som huvudsakligen parkerade nära entrén till 

företagscentret.  

Under platsbesöket observerades 16 lämningar av barn till förskolan. Av dessa 

genomfördes 12 lämningar med bil och fyra kom till fots. De som promenerade till 

förskolan kom från flerbostadshusen vid Brudåsvägen. De som lämnade med bil körde 

in till vändplatsen och parkerade nära grinden till förskolan. Föräldrarna nyttjade inte 

den stora parkeringen. Ingen lämning med cykel observerades. 

Det låga antalet lämningar kan förklaras av en hög frånvaro på förskolan vid tillfället 

för platsbesöket.  

Vid 8-tiden anlände en handfull fordon till planområdet som parkerade på Brudåsvägen 

i kurvan intill företagscentret, se Figur 3. Vid tiden för platsbesöket verkade det även 

vara en tillfällig mottagning för hantering av Covid-19-tester i anslutning till 

flerbostadshusen.  
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Figur 3. Observation under platsbesök. Flera bilar parkerade i kurvan på Brudåsvägen. 
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2 Tekniska förutsättningar för utredningen 
Hela planområdet ligger på en höjd med branta sluttningar, framförallt norrut och 

österut. Den kuperade topografin skapar en barriär för boende i området norröver som 

fågelvägen har kort väg till förskolan, men som bor nedanför berget. Det medför att 

de flesta som inte bor i flerbostadshusen vid Brudås sannolikt lämnar/hämtar sina barn 

på Kungshöjdens förskola med bil.  

Genom planområdet går en fjärrvärmeledning i nordsydlig riktning med anslutning till 

flerbostadshusen och Kungshöjdens förskola. Grönytor med större planteringar som 

exempelvis träd kan inte anläggas på fjärrvärmeledningar utan att ledningarna 

behöver flyttas. Befintliga ledningar i området utöver fjärrvärmeledningen är inget som 

trafikutredningen har tagit hänsyn till. Påverkan på ledningar beaktas vid 

detaljprojekteringen.  

Söder om Kungshöjdens förskola finns ett teknikhus. Bredvid teknikhuset finns en 

återvinningsstation för flerbostadshusen, se Figur 4. Återvinningsstationen kan vid 

behov flyttas till annan plats. Platsen där teknikhus och återvinningsstation finns idag 

planeras att planläggas som förskola. Det innebär att återvinningsstation och 

teknikhus kan behöva flyttas till annan plats. Beslut om detta är inte taget. 

 
Figur 4. Teknikhus (vit avlång byggnad) och återvinningsstation. 
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För de båda förskolorna beräknas två leveranser (en matleverans och en 

mjölkleverans) och en sopbil komma per vecka. Utöver det uppskattas övriga 

varuleveranser ankomma i genomsnitt en gång per månad. 

Den nya förskolan (Brudås förskola) planeras inrymma fem avdelningar vilka ska 

dimensioneras för 18 barn per avdelning. Det innebär att parkeringstalen 

dimensioneras för totalt 90 barn på Brudås förskola respektive för 54 barn på 

Kungshöjdens förskola. Nedanstående parkeringstal i Tabell 1 har tagits fram 

tillsammans med kommunen. 

Tabell 1. Parkeringstal för förskolorna Kungshöjden och Brudås. 

Parkeringstal Personal Hämta/lämna Parkering för 

rörelsehindrad (PRH-plats) 

Kungshöjden 12 5 1 

Brudås 17 8-10 1 

 

Arbetet med den nya förskolans utformning har pågått parallellt med genomförandet 

av denna trafikutredning. Den slutgiltiga utformningen för den nya förskolan är ännu 

inte fastställd, varför en egen schematisk skolbyggnad används som underlag till 

trafikförslaget. 

Vid framtagande av trafikförslaget har plangränserna från ”Tidigt utkast, Plankarta 

tillhörande detaljplan för Munkedal, Brudås. 2019-08-19” tolkats in.  
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3 Trafikförslag 
Förslag på trafikutformning för planområdet har arbetats fram tillsammans med 

kommunens planenhet. Nära samarbete har även skett med den projektgrupp som 

arbetar med utformning av den nya förskolan. Trafikförslaget presenteras i sin helhet i 

Bilaga 1.  

Utgångspunkten i trafikförslaget är enkelhet och tydlighet. Trafikutformningen ska 

vara intuitiv och logiskt för alla trafikslag. Eftersom trafikutredningen genomförs som 

underlag för en detaljplan som innehåller förskolor, är trafiksäkerhet av extra vikt.     

I trafikförslaget eftersträvas att skapa en miljö där oskyddade trafikanter är ett 

prioriterat trafikslag där invånarna inbjuds till att gå eller cykla. Det övergripande 

gång- och cykelvägnätet i området har studerats på en översiktlig nivå för att 

identifiera eventuella saknade länkar.  

För att Kungshöjdsvägen ska bli mer attraktiv för gående och cyklister, föreslås att 

gatan utformas som en så kallad lågfartsgata1. En lågfartsgata gestaltas för att vara 

inbjudande för gående och cyklister. Motorfordonstrafik ska komma fram, men med 

låg hastighet. Utformningen av gatan anpassas efter platsens förutsättningar. 

För bilparkering vid hämtning och lämning av förskolebarn hänvisas istället till den 

stora befintliga parkeringen. Alla gator inom planområdet föreslås fortsatt vara 

dubbelriktade. 

Av trafiksäkerhetsskäl bör backande fordon undvikas i närheten av förskolorna. De 

gäller såväl personbilar som leveransfordon och renhållningsfordon.  

En översiktskarta med bland annat terminologi som används i följande kapitel visas i 

Figur 5 nedan.  

 
Figur 5. Översiktskarta (Ortofoto från Lantmäteriet, 2020). 

                                                
1 Teknisk handbok 2020:2, Göteborgs Stad  
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3.1 Kungshöjdsvägen 

Som nämnts i föregående avsnitt föreslås att Kungshöjdsvägen utformas som en 

lågfartsgata där framkomlighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter 

prioriteras. Hur gatan ska regleras och utformas tas fram vid detaljprojekteringen av 

gatan. 

För att förhindra backrörelser av tyngre fordon nära entrén till Kungshöjdens förskola, 

föreslås att befintlig vändplats utökas för att möjliggöra rundkörning med 

renhållningsfordon (typfordon Los) samt 12 meters lastbil (typfordon Lbn), se Figur 6. 

För att möjliggöra för rundkörning av Lbn krävs fritt utrymme på 27 meter i diameter.  

 
Figur 6. Vändplats typ 5, Lbn utan backning. 27 meter i diameter fritt utrymme krävs. 

Utökningen av vändplatsen medför att den befintliga återvinningsstationen till 

Kungshöjdens förskolan behöver flyttas något österut. För förskolan innebär det att 

återvinningsstationen kommer närmare förskolebyggnaden. För att minska andelen 

hårdgjord yta kan en grön ö placeras centrerat i vändplatsen. Här ligger dock en 

fjärrvärmeledning vilket behöver beaktas vid gestaltning och detaljprojektering av 

ytan, se Figur 7. Gestaltningsförslag har inte tagits fram i samband med 

trafikförslaget.  

 



 

 

Trafikutredning för detaljplan Munkedal Brudås   

Page 12/16 

 

 

 
Figur 7. Utdrag från trafikförslaget. Förslag på ny vändplats med möjlighet till rundkörning för 
leverans- och renhållningsfordon. Observera att en fjärrvärmeledning går genom vändplatsen och 
grönytan. 

Vändplatsen är tänkt att kunna samutnyttjas för de båda förskolorna gällande 

leveranser och sophämtning. Trafikförslaget utgår från att varumottagning/kök och 

återvinningsstation placeras utmed den östra sidan av den nya förskolebyggnaden. 

En lastficka föreslås längs med Kungshöjdsvägen för att leveransfordon och liknande 

ska kunna angöra nära Brudås förskola. I trafikförslaget finns förslag på placering av 

lastficka. Placeringen kan justeras utmed Kungshöjdsvägen för att anpassas efter 

förskolans utformning.  

Hela Kungshöjdsvägen föreslås anläggas i ett plan utan separat gångbana. Det är 

önskvärt att gatan gestaltas på ett sätt som förstärker karaktären av lågfartsgata som 

huvudsakligen är avsedd för oskyddade trafikanter. Kungshöjdsvägen kan särskiljas 

från Brudåsvägen med en fasad kantsten för att förtydliga gränsen ytterligare för 

fordonstrafik.  

Eftersom förskolans placering och utformning inte är fastställt vid tiden för 

trafikförslaget kan behoven komma att ändras.  

3.2 Parkering 

Två parkeringar för rörelsehindrade (PRH-platser) föreslås anläggas utmed 

Kungshöjdsvägen. Med en central placering mellan de båda förskolorna kan PRH-

platserna samnyttjas. PRH-platser ska ligga max 25 meter från en 

tillgänglighetsanpassad entré. Om byggnadsutformning och gestaltning av gården för 

Brudås förskola förändras, kan föreslagen placering för PRH-platserna behöva justeras 

för att uppfylla tillgänglighetskrav.  

Eventuellt kan marken där PRH-platserna föreslås komma att användas för att utöka 

gården på Kungshöjdens förskola. Om aktuell yta blir förskolegård, behöver en ny 

placering för PRH-platserna identifieras. PRH-platserna behöver inte anläggas 

tillsammans, men det är viktigt att vardera förskola har minst en av PRH-platserna 

inom 25 meters avstånd från en tillgänglig entré. 
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Förskolorna behöver tillsammans cirka 15 parkeringsplatser med korttidsparkering för 

hämtning och lämning av barn. Förskolornas personal uppskattas erfordra cirka 30 

parkeringsplatser. För att tydliggöra för trafikanterna föreslås att den stora 

parkeringsytan delas upp i tre områden, se Figur 8 nedan:  

• (A) Korttidsparkering för hämtning och lämning till förskolorna (14 platser).  

• (B) Parkering för personal till förskolorna (28 platser).  

• (C) Parkering avsedd för boende/besökare/verksamhet för områdets 

flerbostadshus (42 platser). 

 
Figur 8. Utdrag från trafikförslaget. Trafikförslaget föreslår att dela in den befintliga parkeringen i 
olika områden (A, B och C). 

Område A placeras närmast förskolorna för att föräldrar med barn ska få kort 

promenadväg till förskolorna. Här föreslås att en gångbana ansluts norrifrån för att 

ytterligare förbättra trafiksäkerheten för de gående. Område B med personalparkering 

placeras söder om område A. Två parkeringsplatser kan tas bort och ersättas med 

gröna refuger för tydliggöra avgränsningen mellan de två parkeringsytorna. Område C 

tillägnas boende och övrig verksamhet i flerbostadshusen. Vid genomförande av denna 

omdisponering av den stora parkeringen, är det viktigt med information om 

förändringen till både verksamheter och boende. Vidare bör ytorna kompletteras med 

tydlig skyltning som redogör för vilken tidsreglering som gäller för respektive 

parkeringsyta. 

Det finns också utrymme för två längsgående platser för korttidsparkering söder om 

planerade Brudås förskola. Dessa ligger i direkt anslutning till den tänkta huvudentrén 

och föreslås märkas ut och regleras för att minska risken för olovlig parkering längs 

gatan söder om Brudås förskola.   

Den befintliga vändplatsen strax nordväst om parkeringen behöver inte vara kvar då 

rundkörning är möjligt. Körbanan kan istället smalnas av till förmån för en utökad 

grönyta. Den dubbelriktade körbanan längs Brudåsvägen blir 5,5 meter bred, men 

med erforderlig breddökning i kurvor. Befintliga bredder på parkeringsytan och 

genomfarten i östra delen av området behålls.  

C B 

A 
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3.3 Gång och cykel 

Den oreglerade vägen från Brudåsvägen i öster upp mot flerbostadshusen i väster, 

trafikeras av såväl oskyddade trafikanter som av motorfordonstrafik. För att förhindra 

motorfordonstrafik framför den nya förskolans entré, föreslås vägen regleras som 

gång- och cykelbana och smalnas av något närmast förskolan. Gång- och cykelbanan 

kan även avgränsas mot Brudåsvägen genom fasad kantsten. Vägens reglering kan 

förtydligas med skyltning och eventuell målning.   

Sannolikt är vägens nuvarande bredd väl tilltagen för att den ska kunna användas som 

räddningsväg. För att tydliggöra gång- och cykelstråket och samtidigt säkerställa 

framkomligheten för räddningstjänst, föreslås att bredden minskas till 3,5 meter. Om 

det finns behov av att helt stoppa motorfordonstrafik på stråket kan bommar sättas 

upp på anslutningarna från flerbostadshusen, se Figur 9. 

 
Figur 9. Utdrag från trafikförslaget. Eventuellt kan bommar bli aktuellt på gång- och cykelbanan 
norr om flerbostadshusen för att förhindra onödiga fordonsrörelser. 

Eftersom Brudås förskola anläggs på en plats där det finns gång- och cykelstråk idag, 

skapas ett behov av nya gång- och cykelvägar som ersätter dessa. Därför föreslås en 

ny gång- och cykelbana utmed norra långsidan av Brudås förskola (utanför 

förskolegården). Den nya gång- och cykelbanan kopplar ihop planområdet med 

befintliga gångvägar i väster. Dessa leder vidare till bostadsområden norr om 

planområdet. I öster kan gång- och cykelbanan ansluta till Kungshöjdsvägen i 

anslutning till vändplatsen.   

Två möjliga placeringar för cykelparkering har märkts ut i trafikförslaget. Slutgiltig 

placering och utformning av cykelparkeringar ska anpassas till entréer och utformning 

av utemiljön för de båda förskolorna. Viktigt att tänka på är att möjliggöra för de olika 

behov som finns för cykelparkering. Vanliga behov är väderskydd, möjlighet att låsa 

fast cykeln och att det finns några större platser med utrymme för cyklar med 

cykelkärra.   

För att öka trafiksäkerheten för gående i området föreslås en ny 2,0 meter bred 

gångbana längs Brudåsvägen i nordsydlig riktning utanför flerbostadshuset.   
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4 Bortvalda alternativ 

4.1 Enkelriktning 

En studie av en enkelriktad körslinga runt parkeringen har studerats. Syftet med 

enkelriktningen skulle i så fall vara att kunna minska körbanebredder. Alternativet 

medför att befintliga tvärställda parkeringsplatser i slingan måste snedställas och att 

flertalet vägmärken behöver sättas upp. Eftersom parkeringsplatserna till 

flerbostadshusen (Område C) är en återvändsgata, skulle det innebära att första delen 

av slingan skulle behöva vara dubbelriktad. Enkelriktningen innebär också att 

renhållningsfordon och leveransfordon skulle får svårt att komma fram eftersom 

körytorna smalnas av. Som helhet bedöms förslaget inte innebära enkelhet och 

tydlighet, vilket är ett av målen med utredningen.  

4.2 Återvändsgata 

För att öka tydligheten mellan vad som är gata och vad som är parkering, studerades 

ett förslag där rundkörning i slingan runt parkeringen förhindrades. Istället arbetades 

ett förslag fram där även den östra parkeringen blev ett eget ett parkeringsskepp, likt 

det västra, se Figur 10.  

En risk med denna lösning är att föräldrar chansar och kör hela vägen fram till 

Kungshöjdens förskola likt idag, istället för att köra in i det östra skeppet och parkera. 

Förslaget ansågs inte lämpligt och valdes därför bort.   

 
Figur 10. Skiss av bortvalt alternativ där rundkörning runt parkeringen omöjliggörs. 

4.3 Gångbana på parkeringsplatsen 

För att förbättra trafiksäkerheten på parkeringsplatsen diskuterades att anlägga en 

gångbana genom parkeringsskeppen för att öka trafiksäkerheten för de oskyddade 

trafikanterna. På så vis skulle gående snabbt komma till en skyddad plats efter att ha 

parkerat sin bil. Åtgärden skulle dock innebära att flera parkeringsplatser hade 

behövts tas bort. Att anlägga gångbana mellan det västra och östra parkeringsskeppet 

är svårt på grund av höjdskillnaden.  
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5 Att beakta i det fortsatta arbetet  
Nedan följer ett antal punkter som bör beaktas i det fortsatta arbetet med detaljplanen 

för Munkedal Brudås samt för det fortsatta arbetet med den nya förskolan:  

• Vid färdigställandet av denna trafikutredning är planeringen av den nya 

förskoletomten inte färdig. Slutgiltig placering av nya gångvägar, anläggande 

av PRH-platser, cykelparkering samt placering av lastficka, kan tas fram först 

efter att placering av de olika funktionerna i den nya förskolebyggnaden är 

fastställd.  

 

• Hur ytan söder om Kungshöjdens förskola ska nyttjas är ännu inte fastställt av 

kommunen. I det fortsatta planarbetet är det viktigt att lämpliga ytor avsätts 

för PRH-platser samt cykelparkering. 

 

• Gestaltning av Kungshöjdsvägen som lågfartsgata tas fram i samband med 

detaljprojektering. Vid detaljprojekteringen behöver framkomligheten för 

leverans- och sophämtningsfordon säkerställas, samtidigt som gatan utformas 

för att vara attraktiv gör gående och cyklister. Vidare genomförs höjdsättning 

vid detaljprojekteringen.  

 

• Vid detaljprojekteringen behöver åtgärdernas påverkan på ledningsnätet 

studeras. Samråd med berörda ledningsägare erfordras. Detta för att kunna 

genomföra ledningsarbeten i samband med byggnation av den nya förskolan, 

som exempelvis fjärrvärmeanslutning.  

 

• I trafikutredningen har plangränser från utkast till plankarta 2019-08-19 

tolkats och använts som underlag. Plankartan bör revideras utifrån framtaget 

trafikförslag.  

 

• Kommunen bör ta ställning till om Kungshöjdsvägen ska anges som 

kvartersmark eller allmän plats i plankartan. Om kommunen beslutar att 

anlägga gatan som allmän plats rekommenderar trafikutredningen att 

Kungshöjdsvägen anges som ’Gata’ i plankartan, trots att trafikförslaget 

föreslagit att gatan blir en lågfartsgata. På så sätt bibehålls flexibiliteten för 

eventuella förändringar i planen och lösningen blir inte låst i ett tidigt skede. 

 

• Om föräldrar även fortsatt lämnar sina barn genom att köra in på 

Kungshöjdsvägen, kan en lokal trafikföreskrift tas fram och reglera 

Kungshöjdsvägen med:  

o C3. Förbud mot trafik med annat motordrivet fordon än moped klass 

11 samt  

o T22. Tilläggstavla ”Gäller ej fordon med tillstånd”. När texten ”Gäller ej 

fordon med tillstånd” används ska det specificeras i den lokala 

trafikföreskriften vilka som har tillstånd.  

 

• För att möjliggöra för fler att gå och cykla till förskolorna är det viktigt att 

gång- och cykelstråk till planområdet ses över med avseende på gen 

sträckning, lutningar i längsled, underhåll och trygghetsfaktorer såsom 

växtlighet och belysning. 

 


