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INLEDNING

Färjestadsskolan är en grundskola (F-6) i norra delen av Karlstad tätort. 

Karlstads kommun planerar att bygga om Färjestadsskolan på området 

närmast norr om skolans befintliga läge. Skolan kommer att rymma 750 

elever och 100 anställda, jämfört med dagens knappt 500 elever. 

Skolan planeras att få en ny infart från Blöndousgatan, mitt emot 

korsningen med Horsensgatan. Korsningen Blöndousgatan-Horsensgatan 

går därmed från att vara en trevägskorsning till att bli en fyrvägskorsning. 

Denna utredning ska:

• Beskriva trafiksituationen

• Utreda behov av korsningsåtgärder avseende:

- Framkomlighet för motorfordon

- Framkomlighet för gående och cyklister

- Trafiksäkerhet

Sist i rapporten beskrivs även vissa allmänna faktorer att beakta gällande 

trafik vid skolor. 
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ORIENTERINGSKARTA
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Färjestadsskolans nya läge i norra Karlstad markerat med svart cirkel. 

Centrum



OMRÅDESKARTA
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Skolans 
planerade 

läge

Skolans 
befintliga 

läge

Horsensgatan

Blöndous-
gatan

Planerad 
infart

Flygbild över 
utredningsområdet. 
Rosa linjer markerar 
befintliga gång- och 
cykelbanor. 



KORSNINGSUTFORMNING, BEFINTLIG
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Upphöjt 
övergångsställe

Både Blöndousgatan och 
Horsensgatan har tämligen 
breda körytor, det finns även 
en bred mittrefug i 
Horsensgatan. Trafik från öster 
har väjningsplikt i korsingen. 
Bägge gatorna har 50 km/h 
som hastighetsgräns. 

Längs Blöndousgatans båda 
sidor och längs Horsensgatans 
norra sida löper kombinerade 
gång- och cykelbanor. Det finns 
ett upphöjt övergångsställe och 
cykelpassage över korsningens 
norra ben. Övergångsstället 
och cykelpassagen över det 
östra benet är inte hastighets-
säkrade. 



KORSNINGSUTFORMNING, BRISTER
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Den befintliga utformningen har 
följande brister: 
• Stora svängradier gör att 

fordonen kan hålla höga 
hastigheter genom korsningen, 
vilket är en säkerhetsrisk, inte 
minst för gående och cyklister. 

• Övergångsstället och 
cykelpassagen över 
korsningens östra ben är långt 
indraget (drygt 10 m), vilket 
gör att gående och cyklister i 
nordsydlig riktning tvingas till 
en omväg med tvära svängar. 
Det innebär också att 
svängande bilar hinner få upp 
en högre fart och att förarna 
kan ha svårt att se gående och 
cyklister. Vidare saknar det 
hastighetssäkring. 

Stora 
radier

Långt indraget 
övergångsställe
/cykelpassage

Gående och cyklister som färdas i nordsydlig riktning tvingas ta 
en omväg enligt röd linje. Blå linje markerar kortaste vägen. 



TRAFIKFLÖDEN
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Blöndousgatan hade 3100 fordon per dygn 
(vardagar) vid en mätning 2013. Mätningen 
skedde något söder om korsningen med 
Horsensgatan och trafiken förbi korsningen 
med Horsensgatan bedöms vara något lägre. 
Enligt Karlstads kommuns prognos för år 
2040 kommer trafiken öka med 200 fordon. 

Norr om korsningen saknas det räkningar på 
Blöndousgatan. Trafiken bedöms vara lägre 
än söder om korsningen då de flesta av 
bostäderna norr om korsningen nås snabbare 
via Norra Infarten. Trafiken norr om 
korsningen uppskattas till 2000 fordon per 
dygn för år 2040. 

Även Horsensgatan hade 3100 fordon per 
dygn (vardagar) vid den senaste mätningen, 
2016. Också här kommer trafiken att öka 
med 200 fordon per dygn till år 2040 enligt 
Karlstads kommuns prognos. 

Dygn: 3100 (3300)
07-08: 163  
16-17: 303

Dygn: 3100 (3300)
07-08: 164  
16-17: 300

Trafikflöden för dygn och morgonens respektive 
eftermiddagens maxtimmar. Siffrorna inom 
parentes är prognos för år 2040. 

Dygn: (2000, 
uppskattning)



TRAFIKALSTRING FÄRJESTADSSKOLAN
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En beräkning med Trafikverkets alstringsverktyg ger resultatet att 
Färjestadsskolan alstrar 980 fordonsrörelser per dygn efter ombyggnad. 

En manuell beräkning kommer fram till liknande resultat. 
Antaganden:
• 40 % av eleverna får skjuts med bil 
• Det färdas 1,3 elever per bil (syskon som åker tillsammans)
• Vid skjuts av elever genereras fyra fordonsrörelser per bil; två på 

morgonen och två på eftermiddagen. 
• 50 % av de anställda kör bil till skolan
• Då anställda kör bil till skolan genereras två fordonsrörelser per bil. 

(750 elever * 40 % / 1,3 elever per bil) * 4 fordonsrörelser per bil och dygn 
+ 100 anställda * 50 % * 2 fordonsrörelser per bil och dygn = 1023
fordonsrörelser per dygn. 

Sammantaget bedöms Färjestadsskolan alstra cirka 1000 fordonsrörelser 
per dygn efter ombyggnad. 

Med samma antaganden alstrar skolan i nuläget cirka 667 fordonsrörelser 
per dygn. 



TRAFIKFLÖDEN I HÖGTRAFIK
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Vid skolor är trafiken vanligtvis som mest intensiv under morgonen, då många lämnar 
barn under en begränsad tid. På eftermiddagen sker hämtning mer utspritt. I den 
aktuella korsningen är dock den uppmätta trafiken betydligt högre på eftermiddagen än 
på morgonen, varför både morgon och eftermiddag studeras. 

Följande antaganden görs för trafiken: 
• Sett över dygnet antas det färdas lika många fordon i varje riktning på samtliga 

gator
• På morgonen antas drygt 60 % av trafiken färdas söderut på Blöndousgatan och 

västerut på Horsensgatan. På eftermiddagen antas att knappt 60 % av trafiken 
istället färdas norrut på Blöndousgatan och österut på Horsensgatan. 

• 80 % av trafiken till och från skolan på förmiddagen antas ske under morgonens 
maxtimme. 

• 60 % av trafiken till och från skolan på eftermiddagen antas ske under maxtimmen. 
• 50 % av trafiken till skolan antas passera korsningen även utan att skolans infart 

flyttar dit, medan 50 % antas tillkomma. 

Figurerna på nästa sida visar beräknade trafikströmmar för morgonens (klockan 7-8) 
respektive eftermiddagens (klockan 16-17) högtrafik år 2040. Strömmarna uttrycks i 
fordon per timme för de olika svängrörelserna i korsningen.  



TRAFIKFLÖDEN I HÖGTRAFIK
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Beräknade trafikflöden under morgonens (klockan 7-8) och eftermiddagens (klockan 
16-17) högtrafik, fordon per timme. 

Under morgonen är det en stor andel av trafiken i korsningen som ska till eller från 
skolan, under eftermiddagen är det en mindre andel eftersom det är mer trafik 
generellt under eftermiddagen och eftersom trafiken till och från skolan är mindre 
koncentrerad på eftermiddagen. 

Från skolan:
30
40

110

Från norr:
60  20  20

Från öster:
15
85
30

75  15  20
Från söder:

Morgon år 2040

Från skolan:
50
55
60

Från norr:
35  35  35

Från öster:
45
30
65

70  45  105
Från söder:

Eftermiddag år 2040



KAPACITETSBERÄKNING
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Korsningens belastningsgrader har beräknats för morgon och eftermiddag år 2040 med Capcal 4.2. 
En belastningsgrad på 1 innebär att korsningens teoretiska kapacitet är nådd. I praktiken börjar det 
dock uppstå kapacitetsproblem vid en belastningsgrad på cirka 0,8. 

I korsningen Blöndousgatan-Horsensgatan blir belastningsgraden som högst runt 0,2, vilket är en 
mycket låg belastning. Således är inte korsningens kapacitet avgörande för hur korsningen ska 
utformas. Den låga belastningsgraden innebär också att de osäkerheter som finns gällande de exakta 
trafikströmmarna i korsningen inte påverkar resultatet; även om trafiken skulle fördubblas skulle 
belastningsgraderna ligga långt under 0,8. 

Figurerna nedan visar belastningsgrader för morgon och eftermiddag år 2040. 

Från skolan:
0,19

Från norr:
0,06

Från öster:
0,15

0,08
Från söder:

Belastningsgrader morgon år 2040

Från skolan:
0,20

Från norr:
0,07

Från öster:
0,17

0,14
Från söder:

Belastningsgrader eftermiddag år 2040



ALTERNATIV FÖR KORSNINGSUTFORMNING
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Eftersom många barn förväntas röra sig vid korsningen är de viktigaste 
kriterierna trafiksäkerhet och framkomlighet för gående och cyklister. En 
korsning som prioriterar gång och cykel kan i sig bidra till att fler barn går 
och cyklar till skolan istället för att åka bil. Kapaciteten för biltrafiken är 
mycket god oavsett vald utformning. Trafiksäkerheten för biltrafiken bedöms 
vara tämligen god för alla alternativ i och med att hastighetsbegränsningen 
är 50 km/h, alternativen skiljer sig ändå något. 

Alternativ 0: Ny infart till skolan, i övrigt befintlig utformning. 

Alternativ 1: Befintligt övergångsställe hastighetssäkras, radier justeras.

Alternativ 2: Upphöjd, mindre korsning. 

Alternativ 3: Cirkulationsplats. 

Följande sidor beskriver alternativen mer i detalj, med för- och nackdelar. 
Observera att skisserna endast visar principutformning och ej är skalenliga. 
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Upphöjd
genomgående 
GC-bana

Liten 
svängradie

Alternativ 0:
Den enklaste lösningen är 
att lämna den befintliga 
korsningen orörd och 
endast bygga en ny infart 
till skolan. Vid infarten 
rekommenderas att gång-
och cykelbanan görs 
genomgående och upphöjd 
och att radierna hålls små. 

Fördelar: 
• Liten och billig 

ombyggnad. 

Nackdelar:
• Korsningen har stora 

radier åt öster, vilket 
medger höga 
hastigheter. Det är 
negativt för 
trafiksäkerheten, främst 
för gående och cyklister, 
men även för bilister. 

• De båda 
övergångsställena är 
mycket långt indragna, 
vilket ger omvägar och 
tvära svängar för 
gående och cyklister. 
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Upphöjd
genomgående 
GC-bana

Liten 
svängradie

Alternativ 1:
Övergångsstället och 
cykelpassagen över 
Horsensgatan höjs upp och 
flyttas närmare korsningen, 
samtidigt som radierna i 
korsningen minskas något. 

Fördelar:
• Tämligen liten 

ombyggnad
• Hastighetssäkrade 

övergångsställen och 
cykelpassager i de flesta 
riktningar. Det ger 
förbättrad trafiksäkerhet 
för alla trafikslag. 

Nackdelar:
• Fortfarande gör GC-banan 

på östra sidan av 
Blöndousgatan en omväg 
och flera svängar. 

• Alltjämt en lång sträcka 
att korsa Horsensgatan. 

Övergångsställe 
hastighetssäkras och 
kan flyttas närmare 
korsningen. 

Ramp

Minskade 
radier

Ramp
Ändrad dragning på 
GC-bana närmast 
korsningen
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Alternativ 2:
Genom att göra korsningen 
mindre och höja upp 
korsningsytan sänks 
bilarnas hastigheter. 

Fördelar: 
• Förbättrad 

trafiksäkerhet för alla 
trafikslag.

• Förbättrad 
framkomlighet för 
gående och cyklister.

• Gång- och cykelbanorna 
får rakare och genare 
sträckning.

Nackdelar:
• Större ombyggnad.

Upphöjd yta. Utförs 
eventuellt i avvikande 
material. 

Minskade radier och 
avsmalnad köryta på 
Horsensgatan.

Övergångsställen och 
cykelpassager/ -
överfarter i alla 
korsningens ben.

Gång- och cykelbanor
ges en rak och gen 
sträckning.
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Alternativ 3:
En cirkulationsplats 
dämpar biltrafikens 
hastigheter och förenklar 
svängrörelser. 

Fördelar:
• Biltrafikens hastigheter 

dämpas, vilket är 
positivt för 
trafiksäkerheten för 
alla trafikslag. 

Nackdelar:
• Platskrävande lösning 

som kräver stor 
ombyggnad. 

• Gående och cyklister 
tvingas till omvägar 
och svängar. 

Upphöjd
genomgående 
GC-bana

Gång- och 
cykelbana får en 
omväg

Även befintligt 
övergångsställe/ 
cykelpassage bör 
höjas upp. 



REKOMMENDERAD KORSNINGSUTFORMNING
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Den korsningsutformning som bedöms skapa den bästa trafiksituationen är 
Alternativ 2: Upphöjd mindre korsning. Detta alternativ prioriterar 
trafiksäkerheten och framkomligheten för gående och cyklister i störst 
utsträckning, samtidigt som även trafiksäkerheten för biltrafiken förbättras. I och 
med att hastighetsdämpningen blir större än i en cirkulationsplats bedöms också 
trafiksäkerheten bli bättre. En upphöjd korsning gör det även något enklare för 
fordon på sekundärvägen att komma fram eftersom hastigheterna på primärvägen 
sänks. 

Alternativ 2 kräver dock en stor ombyggnad. Alternativ 1 ger också stora vinster 
för trafiksäkerheten, samtidigt som det kräver betydligt mindre ombyggnad. 

Exempel från Malmö på en 
upphöjd korsning. Gång- och 
cykelbanorna längs med 
primärvägen är genomgående 
i korsningen. Foto: Google 
maps. 



KOMMENTARER ÖVRIGA ALTERNATIV
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Att låta korsningen ha kvar sin nuvarande utformning och endast bygga en 
infart till skolan (alternativ 0) är en möjlig lösning, även om svagheterna 
med korsningens befintliga utformning finns kvar. 

Alternativ 1 kan ses som en budgetversion av alternativ 2 då den ger en 
förbättrad trafiksäkerhet utan att hela korsningen behöver byggas om. 
Nackdelen jämfört med alternativ 2 är att gång- och cykelbanan längs med 
Blöndousgatan inte får samma raka sträckning och att Horsensgatan 
fortsatt är mycket bred. 

En ombyggnad till cirkulationsplats (alternativ 3) bedöms inte ge tillräckligt 
stora fördelar för att en så omfattande ombyggnad ska vara motiverad. En 
cirkulationsplats är bra för biltrafikens framkomlighet i belastade 
korsningar, men som kapacitetsberäkningarna visar råder det inte några 
kapacitetsproblem på platsen. Samtidigt ger en cirkulationsplats signalen 
att kommunen prioriterar biltrafik till skolan vilket indirekt uppmuntrar 
föräldrar att skjutsa barnen till skolan. En cirkulationsplats innebär även 
omvägar för gående och cyklister som passerar korsningen, samtidigt som 
det är platskrävande åtgärd. 



ALLMÄNT OM TRAFIK VID SKOLOR
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• Under de senaste årtiondena har allt fler föräldrar börjat skjutsa sina 
barn i bil till skolan. Det leder till ökad biltrafik runt skolorna och 
därmed en osäkrare miljö, som i sin tur kan leda till att ännu fler väljer 
att skjutsa barnen. Att inte ta sig till skolan på egen hand innebär att 
barnen rör mindre på sig, att de inte tränar på att vara i trafiken och att 
de blir mindre självständiga. Därför bör kommunen arbeta för att få fler 
barn att gå eller cykla till skolan, på egen hand eller tillsammans med 
en förälder eller annan vuxen. 

• Föräldrar som skjutsar sina barn till en grundskola (till skillnad från en 
förskola) behöver vanligtvis inte parkera och följa med barnen in, det 
räcker att stanna några få sekunder och släppa av barnen. Därför är det 
inte heller nödvändigt med parkeringsytor avsedda för föräldrar, som 
endast nyttjas en kort stund på morgonen och eftermiddagen. 

• Om skjutstrafiken stannar i gatan, istället för att köra in på parkeringen, 
undviks att fordon korsar gång- och cykelbanan i onödan. 

• Samma sak gäller leveranserna. Om leveransbilarna stannar i gatan 
sparas det in stor yta på skoltomten, samtidigt som de inte behöver 
korsa gång- och cykelbanan. 

• I den fortsatta planeringen är det viktigt att cykelparkering anordnas i 
anslutning till cykelvägarna och nära skolans entréer. 




