TRAFIKUTREDNING FÖR
PLANPROGRAM STADIONOMRÅDET
November 2017

Innehållsförteckning
UPPDRAG
Titel på rapport: Trafikutredning för Planprogram Stadionområdet
Datum: 2017-06-13, reviderad november 2017
Rapporten har tagits fram gemensamt av Tyréns och Malmö stad

SAMMANFATTNING

4

PARKERING

6

Parkeringssituationen idag och framtida mål

6

BESTÄLLARE		

Parkeringssituationen i etapp 1

8

Malmö stad, Stadsbyggnadskontoret

Parkeringssituationen i etapp 2

10

Ulrika Signal, projektledare

Parkeringssituationen i etapp 3

12

LOGISTIK & RÖRELSESTRÅK

14

Anna Stjärnkvist, trafikplanerare

KONSULT

Logistik & rörelsestråk idag

14

Tyréns AB

Logistik & rörelsestråk i etapp 1

16

Sophia Hammarberg - uppdragsansvarig

Logistik & rörelsestråk i etapp 2

18

Logistik & rörelsestråk i etapp 3

20

TRAFIKUTREDNING FÖR PLANPROGRAM STADIONOMÅRDET

TRAFIKUTREDNING FÖR PLANPROGRAM STADIONOMÅRDET

Sammanfattning
Utredningen ommfattar parkeringssituation och logistik/rörelsestråk för dagens situation
samt för de tre etapper som står beskrivna i planprogram Pp 6048.

PARKERINGSSITUATIONEN
Parkering för anställda vid en vardagssituation
Utgångspunkt är att parkeringsbehovet för anställda och framtida boende inom Stadion
området ska tillgodoses inom området. En stor del av befintlig markparkering vid Kulan
kommer att försvinna i och med att den nya idrottsgrundskolan och tillhörande sporthall
byggs. Anställda och besökande som parkerar här idag kommer att kunna inrymmas i
befintligt p-hus som idag har en överkapacitet och det finns även möjlighet att tillskapa
viss tillfällig markparkering i norra delen av området innan slutlig parkeringslösning finns
på plats.
För tillkommande anställda och boende är det möjligt att på olika sätt tillskapa parke
ring, genom parkeringsköp i befintligt p-hus i kombination med att skapa ny parke
ringsanläggning. Ett alternativ för ny parkeringsanläggning är att bygga ett underjor
diskt garage under Multihallen, ett annat alternativ är att bygga en s.k. MM-nod i den
nordöstra delen av Stadionområdet. I och med dessa två möjligheter skapas en flexi
bilitet där parkeringstillgången kan anpassas efter det parkeringsbehov som uppstår
under Stadionområdets utbyggnad. Vilket alternativ som bedöms vara mest lämpligt,
eller om det ska vara en kombination av båda, får utredas vidare i kommande detaljpla
nearbete.

I etapp 2 och 3 är det svårt att bedöma parkeringsbehovet, dels för att utbyggnaden sker
under en lång tid och dels för att utbyggnadens omfattning delvis ännu är oklar. Planpro
grammet möjliggör att lösa ett tillkommande parkeringsbehov genom ett underbyggt
garage under Multihallen och/eller i en MM-nod i den nordöstra delen av Stadionområ
det. Det bör inte tillskapas fler parkeringsplatser per besökare än vad som finns på stadi
onområdet idag.
Det är viktigt att kombinera detta med åtgärder som på olika sätt främjar att besökarna
väljer hållbara trafikslag. På sikt är det rimligt att tillämpa viljestyrd parkeringsplanering
istället för behovsstyrd parkeringsplanering, detta eftersom antalet bilburna besökare
påverkas av utbudet av parkeringsplatser, är de färre och ligger relativt långt bort kom
mer fler att välja andra färdmedel. Eftersom omdaningen av Stadionområdet sker succe
sivt när området byggs ut i etapper kommer denna process att vara självreglerande och
parkeringsbehovet ska därför följas upp efterhand.

LOGISTIK & RÖRELSESTRÅK
För att skapa ett tillgängligt och tryggt rörelsestråk för fotgängare och cyklister genom
området stängs Eric Perssons väg för genomfartstrafik med hjälp av bommar när den
nya idrottsgrundskolan byggs. Den allmänna biltrafiken begränsas därmed till p-huset
i söder där någon form av vändmöjlighet behöver anläggas. Bommarna kommer vara
telestyrda vilket innebär att behörig trafik som tex. gods- och evenemangstrafik samt
funktionshindrade kommer att ha fortsatt tillgång till Stadionområdet.
Gods- och evenemangstrafik kommer i princip att fungera som idag. Tillkommande gods
trafik till den nya idrottsgrundskolan kommer att kunna angöra norr om Baltiska hallen
där en vändplats anläggs. För att skapa ett tryggt och säkert gång- och cykelstråk förbi
Baltiska hallen ska gång- och cykeltrafiken separeras från den tunga trafiken.

Parkering för besökare vid evenemang
Parkeringsbehovet för besökare till Stadionområdet ska inte dimensioneras efter de
få tillfällen då Swedbank Stadion har så stora arrangemang att Stadions fulla kapaci
tet utnyttjas. Parkeringsbehovet bör istället utgå från en medelsituation vid en vanlig
MFF-match. Det tillkommer visserligen fler idrottsfunktioner på Stadionområdet som
genererar ytterligare besökare. Men eftersom det ligger i arrangörernas intresse att
samordna sina evenemang för att de inte ska konkurrera om besökarna, görs bedöm
ningen att det är antalet bilburna besökare till Swedbank Stadion som är dimensione
rande för parkeringsbehovet vid evenemang.
I etapp 1 försvinner en stor del av markparkeringen vid kulan. Beläggningsstudier vid
matchtillfällena under 2018 ska klargöra om det finns utrymme i P-huset, som kan till
godose delar av de parkeringsplatser som försvinner. Efter resultat från beläggnings
studien görs bedömning om någon kompletterande parkering är aktuell i etapp 1. Vid
evenemang är besökare hänvisade till samåkning och till att använda andra parkerings
platser längre bort. Men framför allt finns det goda möjligheter att välja alternativa
färdmedel då Stadionområdets centrala läge innebär bra tillgång till kollektivtrafik och
goda cykelförbindelser.
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Parkering

färdmedel. Eftersom omdaningen av Stadionområdet sker succesivt när området byggs
ut i etapper kommer denna process att vara självreglerande och parkeringsbehovet ska
därför följas upp efterhand. Det bör inte tillskapas fler parkeringsplatser per besökare än
vad som finns på stadionområdet idag.

PARKERINGSSITUATIONEN IDAG OCH FRAMTIDA MÅL

Planprogrammet möjliggör att lösa tillkommande parkeringsbehov genom ett under
byggt garage under Multihallen eller i en sk. MM-nod, alternativt en kombination
av båda. Syftet med en MM-nod är att den ska främja hållbar mobilitet och därför
inrymma andra funktioner än enbart bilparkering. Förutom cykelparkering kan det fin
nas cykelservice, lånecykelstation, cykelpool och laddstolpar för elbilar. MM-noden kan
med fördel innehålla aktiva bottenvåningar och omsorg bör läggas vid utformningen
av byggnaden, exempelvis med gröna element, för att MM-noden ska uppfattas som
något som är mer attraktivt än traditionella parkeringshus. MM-noden kan även nyttjas
av besökare, boende och verksamma i närområden runt Stadionområdet.

Parkeringstillgång
Följande parkeringsplatser ligger på, och i närheten av Stadionområdet:
•
•
•
•
•

430 bilplatser i P-hus Stadion
500 bilplatser söder om Stadiongatan, väster om Coops parkering
305 bilplatser i anslutning till Kulan
ca 50 bilplatser norr om Baltiska Hallen
ca 45 bilplatser längs John Ericssons väg

Totalt uppgår därmed antalet bilplatser vid och i Stadionområdets absoluta närhet till
1300 platser. Det genomsnittliga antalet besökare vid en vanlig MFF-match är ca 14.000
besökare vilket innebär ett p-tal på knappt 0,1 bilplatser per besökare.

Parkering för anställda vid en vardagssituation
Det dimensionerande parkeringsbehovet för anställda (och framtida boende) inom
Stadionområdet bör vara att det ska tillgodoses inom området.

Parkering för besökare vid evenemang

Tillgänglig cykelparkering i närhet av entréer inom området blir viktigt att säkerställa i
kommande detaljplaner. En utökning av hyrcykelstationer inom området ska utredas.
John Ericssons väg är ett utpekat kollektivtrafikstråk i storstadspaketet inom ramen för
Sverigeförhandlingen, vilket innebär att kollektivtrafikåtgärder för ökad kapacitet och
framkomlighet kommer att genomföras. Översyn av hållplatslägena ska göras och då
ska stor hänsyn tas till stadionområdets flera och stora målpunkter. Kollektivtrafiken vid
större evenemang kan förbättras genom att linje 84 som idag kör från fem destinatio
ner vid MFF:s matcher kan utökas. Även möjligheten att erbjuda gratis kollektivtrafik
vid uppvisande av matchbiljett, som görs i andra svenska städer, behöver utredas.
45

För att utreda Stadionområdets parkeringsbehov för besökare behöver man utgå från
en rimlig dimensionerande situation. Parkeringssituationen kan inte dimensioneras
efter att behovet ska tillgodoses inom området vid de få tillfällen då Swedbank Stadion
har så stora arrangemang att Stadions fulla kapacitet utnyttjas. Vid alla MFF:s vanliga
matcher är markparkeringen vid Kulan och angöringsslingorna vid Johan Ericssons väg
alltid fulla och i boendekvarter i närområdet uppstår söktrafik till p-platser.
Fram till sommaren 2017 uppskattade Parkering Malmö att parkeringssituationen i
p-huset låg stabilt enligt följande:
•
•
•

305

Maxsituationen – P-huset Stadion är enbart fulla vid MFFs 3-4 största matcher per år.
Medelsituationen – P-husets beläggning vid vanliga matcher är ca 2/3.
Minisituationen – P-husets beläggning normal dagtid är mindre än 1/3.

50

Det finns indikationer på att situationen har förändrats under hösten 2017, med ökad
användning av p-huset. Beläggningsstudier ska utföras under 2018 för att få exakta siff
ror på beläggningen.

Målstyrd parkeringsplanering och mobility management
På sikt är det rimligt att tillämpa viljestyrd parkeringsplanering istället för behovsstyrd
parkeringsplanering, detta eftersom antalet bilburna besökare påverkas av utbudet av
parkeringsplatser, är de färre och ligger relativt långt bort kommer fler att välja andra

430

500
Parkeringsplatser på och i närheten av Stadionområdet idag.
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PARKERINGSSITUATIONEN I ETAPP 1
Parkeringstillgång
I etapp 1 är största delen av parkeringen vid Kulan bebyggd och delar av parkeringen norr
om Baltiska hallen utnyttjas som vändyta. Kvar blir följande parkering:
•
•
•
•
•
•

430 bilplatser i P-hus Stadion
500 bilplatser söder om Stadiongatan, väster om Coops parkering
ca 30 bilplatser i anslutning till sporthallen
ca 20 bilplatser norr om Baltiska Hallen
ca 45 bilplatser längs John Ericssons väg
möjlighet att tillskapa ca 30 tillfälliga bilplatser norr om Stadionbyggnaden

45

30

Parkering för anställda vid en vardagssituation
I etapp 1 byggs ny idrottsgrundskola vilket innebär att parkeringsbehovet ökar med
ett ca 15 bilplatser för skolans personal. Dessa kan lösas med parkeringsköp i befintligt
p-hus. Samtidigt försvinner ca 275 bilplatser som under normal dagtid har en belägg
ning på ca 75 % vilket motsvarar drygt 200 bilplatser. Denna parkering kommer att
kunna inrymmas i p-huset då Parkering Malmö har gjort bedömningen att det bör fin
nas utrymme för 250 p-köp. Det finns även möjlighet att tillskapa ett 30-tal tillfälliga
bilplatser på asfaltyta norr om Stadionbyggnaden.

25

6
20

Parkering för besökare vid evenemang
I etapp 1 tillkommer sporthallen, vilken kommer att nyttjas av Malmö Idrottsgrund
skola, Malmö Idrottsgymnasium och föreningslivet i området. Sporthallen planeras ha
1 500 åskådarplatser. Det ligger i arrangörernas intresse att samordna sina evenemang
så att de inte infaller samtidigt som större evenemang på Swedbank Stadion för att
man inte ska konkurrera om besökarna. Den dimensionerande situationen för parke
ring är samma som idag när MFF spelar en vanlig match.
I etapp 1 försvinner ca 30 bilplatserna norr om Baltiska hallen, men då dessa utnyttjas
av anställda inom Stadionområdet påverkar inte detta parkeringstillgången för besö
kare. Däremot försvinner även ca 250 bilplatser i området runt Kulan som är fulla vid
MFF:s matcher. Kommande beläggningsstudie under 2018 ska klargöra om det finns
utrymme i P-huset under vanlig MFF-match, som kan tillgodose delar av de parke
ringsplatser som försvinner. Efter resultat från beläggningsstudien görs bedömning
om någon kompletterande parkering är aktuell i etapp 1. Vid evenemang är besökare
hänvisade till samåkning och till att använda andra parkeringsplatser längre bort. Men
framför allt finns det goda möjligheter att välja alternativa färdmedel då Stadionområ
dets centrala läge innebär god tillgång till kollektivtrafik och goda cykelförbindelser.

430

500

Skolor
Sporthall
Konstgräsplaner
Möjlig yta för MM-nod

Parkeringsplatser på och i närheten av Stadionområdet i etapp 1.
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PARKERINGSSITUATIONEN I ETAPP 2
Parkeringstillgång
I etapp 2 är det möjligt att på olika sätt tillskapa parkering. Planprogrammet möjlig
gör alternativen att bygga ett underjordiskt garage under Multihallen, och/eller att
bygga en s.k. MM-nod i den nordöstra delen av Stadionområdet. I och med dessa två
möjligheter skapas en flexibilitet där parkeringstillgången kan anpassas efter det par
keringsbehov som uppstår under Stadionområdets utbyggnad. Vilket alternativ som
bedöms vara mest lämpligt får utredas vidare i kommande detaljplanearbete. Följande
parkeringstillgång är möjlig:
•
•
•
•
•

430 bilplatser i P-hus Stadion
500 bilplatser söder om Stadiongatan, väster om Coops parkering
ca 30 bilplatser i anslutning till sporthallen
ca 20 bilplatser norr om Baltiska Hallen
400 möjliga bilplatser under Multihallen

•

200-300 möjliga bilplatser i en eventuell MM-nod

400

200

Parkering för anställda och boende vid en vardagssituation

25

I etapp 1 och 2 tillkommer parkeringsbehov för följande funktioner:
•
•
•

Anställda på den nya idrottsgrundskolan - 75 personer
Anställda på kontor i anslutning till Multihallen - 200-300 personer
Boende i konceptboendet, t.ex. vandrarhem, studenter och idrottsutövare vid turningar

6
20

Parkeringsbehovet för boende i konceptboendena bedöms som lågt. Det är framför allt
parkering till de anställda i kontorslokalerna som tillkommer i etapp 2. Om behovet blir
tillräckligt stort finns det enligt tidigare resonemang möjlighet att lösa detta genom ett
underbyggt garage, alternativt i en MM-nod.

Parkering för besökare vid evenemang
I etapp 1 och 2 tillkommer parkeringsbehov för följande funktioner:
•
•

Fotbollshall - 5.000 besökare som max, 300 besökare i medel
Sporthall - 1.500 besökare som max, 100 besökare i medel

Totalt kan antalet bilplatser vid och i Stadionområdets absoluta närhet uppgå till
mellan 1.000-1.400 platser (baserat på att ingen ny parkering byggs till att Multihal
len byggs under). Detta motsvarar 0,07-0,10 bilplatser per besökare relaterat till den
dimensionerande situationen då Swedbank Stadion har 14.000 besökare, beroende på
hur mycket ytterligare parkering som byggs.
Det ligger i arrangörernas intresse att samordna sina evenemang så att de inte infaller
samtidigt som större evenemang på Swedbank Stadion för att man inte ska konkurrera
om besökarna. Det bör därför även fortsatt vara antalet bilburna besökare till Swed
bank Stadion som är dimensionerande för parkeringsbehovet.

10
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Skolor
Sporthall

500

Multihall med
fullstor fotbollshall
Konstgräsplaner
Gymnastikhall
Möjlig yta för MM-nod

Parkeringsplatser på och i närheten av Stadionområdet i etapp 2.
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PARKERINGSSITUATIONEN I ETAPP 3
Parkeringstillgång
I etapp 3 är parkeringen söder om Stadiongatan bebyggd. Precis som i etapp 2 är det möj
ligt att i etapp 3 på olika sätt tillskapa parkering i den nordöstra delen av Stadionområdet.
Följande parkeringstillgång är då möjlig:
•
•
•

relaterat till den dimensionerande situationen då Swedbank Stadion har 14.000 besö
kare.
Som tidigare nämnts är det av stor vikt att man i detta evenemangsintensiva område
arbetar med målstyrd parkeringsplanering i kombination med mobility management
åtgärder. Områdets centrala läge gör att det finns mycket goda förutsättningar för en
ökad andel besökare som går, cyklar eller åker kollektivt till området.

430 bilplatser i P-hus Stadion
400 möjliga bilplatser under Multihallen (byggs vid behov under etapp 2)
200-300 möjliga bilplatser i en eventuell MM-nod

Parkering för anställda och boende vid en vardagssituation
I etapp 1, 2 och 3 tillkommer parkeringsbehov för följande funktioner:
•
•
•
•
•

Anställda på den nya idrottsgrundskolan - 75 personer
Anställda på kontor i anslutning till Multihallen - 200-300 personer
Boende i konceptboendet, t.ex. vandrarhem, studenter och idrottsutövare vid turningar
Anställda vid simarenan
Anställda vid ishallen

400

Jämfört med etapp 2 tillkommer ett parkeringsbehov för anställda vid simarenan och
ishallen samt eventuellt ytterligare konceptboenden. Antalet anställda bedöms dock
vara få varför vardagssituationen bedöms vara i princip densamma som i etapp 2. Till
kommande parkeringsbehovet löses genom ett underbyggt garage under Multihallen
och/eller i en MM-nod.

Parkering för besökare vid evenemang

Skolor

I etapp 1, 2 och 3 tillkommer parkeringsbehov för följande funktioner:

Sporthall

•
•
•
•

Multihall med
fullstor fotbollshall

Fotbollshall - 5.000 besökare som max, 300 besökare i medel
Sporthall - 1.500 besökare som max, 100 besökare i medel
Simarena - 3.000 besökare som max, 250 besökare i medel
Ishall - 400 besökare som max, 50 besökare i medel

Enligt tidigare resonemang ligger det i arrangörernas intresse att samordna sina evene
mang så att de inte infaller samtidigt som större evenemang på Swedbank Stadion för
att man inte ska konkurrera om besökarna. De situationer när flera evenemang trots allt
inträffar samtidigt bör inte vara dimensionerande för parkeringsbehovet. Det bör därför
även fortsatt vara antalet bilburna besökare till Swedbank Stadion som är dimensione
rande för parkeringsbehovet.
Totalt kan antalet bilplatser vid och i Stadionområdets absoluta närhet uppgå till mel
lan 430-1.130 platser (baserat på att ingen ny parkering byggs och att både Multihallen
byggs under och att MM-nod byggs). Detta motsvarar 0,03-0,08 bilplatser per besökare

12
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Konstgräsplaner
Gymnastikhall
Friidrott

430

Simarena
Ishall
Möjlig framtida
idrottsfunktion
Bostäder
Möjlig yta för MM-nod

Parkeringsplatser på och i närheten av Stadionområdet i etapp 3.
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Logistik & rörelsestråk

på Pildammsvägen. Denna linje avgår var femte minut under högtrafik. Pluslinje 34 går
mellan Sibbarp och Norra Hamnen och stannar på Stadiongatan. Bussarna avgår var 7:e
minut under högtrafik. Vid MFF:s hemmamatcher kör linje 84 till och från fem destina
tioner.

LOGISTIK & RÖRELSESTRÅK IDAG
Allmän biltrafik

BOM

Idag är stadionområdet öppet för genomfartstrafik i och med Eric Perssons väg. Det finns
dock fällbara bommar som används vid speciella tillfällen för att förhindra genomfartstra
fik vid behov.

Gods- och evenemangstrafik

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
ALLMÄN BILTRAFIK
GODSTRAFIK/LOGISTIK
(varuleveranser, sophämtning,
TV-bussar, evenemangstrafik,
behörighetstrafik)

HPL

Godstrafik och logistik består av varuleveranser till skolor, restauranger och idrottsfunktio
nerna, sophämtning samt evenemangstrafik så som TV-bussar, trailers kopplade till olika
evenemang och behörighetstrafik med tillstånd.
Idag kör godstrafiken i en slinga runt Swedbank Stadion. Lastbilarna kör in väster om
konstgräsplanerna, godset lastas om norr om Swedbank Stadion och distribueras vidare i
mindre fordon. Lastbilarna kör sedan runt Stadion och ut via Eric Perssons väg.

HPL

Gods- och evenemangstrafik kopplad till Baltiska hallen kör via Eric Perssons väg och
angör både parkeringen norr och söder om Baltiska hallen.
Taxi angör området främst från John Ericssons väg.

Skolstråk
På stadionområdet finns fyra skolor och förskolor:
•
•
•
•

Malmö Idrottsgrundskola
Annebergsskolan
Bladins grundskola
Europaportens förskola

I den norra delen av stadionområdet används Annebergsgatan för trafik som angöra Anne
bergsskolan. Trafik till övriga skolor utnyttjar Eric Perssons väg. För att förhindra att trafik
till Bladins grundskola kör öster om skola har bommar satts upp.

P

HPL

Gång- och cykeltrafik
Genom Stadionområdet löper tre parallella gång- och cykelstråk i nord-sydlig riktning, ett
genom Västra Stadionparken, ett längs Eric Perssons väg och ett genom Östra Stadion
parken. I öst-västlig riktning löper ett gång- och cykelstråk mellan Borgmästaregården
i öster och Lorensborg i väster. Även längs John Ericssons väg och Stadiongatan finns
gång- och cykelbanor. En hyrcykelstation fins utmed John Ericssons väg i norra delen av
området.

Kollektivtrafik
Kring stadionområdet går tre busslinjer; 3, 6 och 34. Linje 3 stannar på John Ericsson väg.
Denna linje är en ringlinje och går med- och motsols var 6-8 min under högtrafik. Linje
6 går mellan Klagshamn och Toftanäs och stannar ca 500 meter öster om planområdet
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LOGISTIK & RÖRELSESTRÅK I ETAPP 1
Allmän biltrafik

BOM

I och med att den nya idrottsgrundskolan byggs kommer Eric Perssons väg att stängas av
för genomfartstrafik med hjälp av bommar. Det främsta syftet med denna förändring är att
skapa en trafiksäker miljö för de många skolelever som vistas på stadionområdet. Den all
männa biltrafiken begränsas därmed till p-huset i söder där någon form av vändmöjlighet
behöver anläggas. Bommarna kommer vara telestyrda på samma sätt som befintliga bom
mar öster om konstgräsplanerna. Detta innebär att P-Malmö kan släppa in behörig trafik
så som godstrafik eller funktionshindrade.

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
ALLMÄN BILTRAFIK
GODSTRAFIK/LOGISTIK
(varuleveranser, sophämtning,
TV-bussar, evenemangstrafik,
behörighetstrafik)

HPL

Gods- och evenemangstrafik
HPL

Gods- och evenemangstrafiken kommer att fungera som idag, men med tillägget att även
godstrafik till den nya idrottsgrundskolan kommer att utnyttja parkeringen norr Baltiska
hallen. Utformningen av parkeringsytan ses över för att skapa en tydlig avgränsning mel
lan vändslinga, uppställningsplatser för lastbilar, parkeringsplatser och det östvästliga
gång- och cykelstråket. Detta görs i samband med detaljplanearbetet för idrottsgrundskola
och sporthall.
Personal som tidigare parkerat norr om Baltiska hallen kommer antingen kunna parkera
på ytan mellan Baltiska hallen och isstadion, alternativ i p-huset.

Skolstråk
Annebergsgatan kommer att fortsätta utnyttjas av trafik som angöra Annebergsskolan.
Däremot kommer Eric Perssons väg att stängas av med bommar som enbart behörig trafik
kommer att ha tillgång till. Godstrafik till den nya idrottsgrundskolan kommer att kunna
utnyttja parkeringsytan norr om Baltiska hallen. Föräldrar som vill angöra Bladins grund
skola och Europaportens förskola kommer däremot inte att kunna köra som idag, varför
en vändmöjlighet bör anordnas i anslutning till bommarna. Föräldrar som vill angöra den
nya idrottshögskolan hänvisas i etapp 1 till angöringsslingorna längs John Ericssons väg.

Gång- och cykeltrafik

P

HPL

När genomfartstrafiken tas bort från Erik Perssons väg kommer gatan att fungera som ett
tydligt genomgående stråk där gång- och cykeltrafik prioriteras.
På parkeringen norr om Baltiska hallen kommer stundtals mycket tung trafik i form av
godsleveranser till den nya idrottsgrundskolan och evenemangstrafik till Baltiska hallen
att behöva samsas. För att skapa ett tryggt och säkert gång- och cykelstråk bör därför
gång- och cykeltrafiken tydligare separeras från parkeringsytan. I detaljplanen för den nya
idrottsgrundsskolan föreslås cykelstråket dras norr om Kulan för att undvika konflikter
med tung trafik.
I övrigt har gång- och cykelnätet samma utformning som idag.
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Skolor
Sporthall
Konstgräsplaner
Möjlig yta för MM-nod

Rörelsestråk genom Stadionområdet i etapp 1.
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LOGISTIK & RÖRELSESTRÅK I ETAPP 2
Allmän biltrafik

BOM

Den allmänna biltrafiken kommer att ha samma begränsade tillgänglighet till Stadion
området som i etapp ett, men med skillnaden att angöringsslingorna längs Johan Ericssons
väg försvinner. Istället anordnas en angöringsslinga runt Multihallen. Det finns möjlighet
att i etapp 2 bygga en MM-nod, vilken åtkoms via angöringsslingan runt Multihallen.

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
ALLMÄN BILTRAFIK
GODSTRAFIK/LOGISTIK
(varuleveranser, sophämtning,
TV-bussar, evenemangstrafik,
behörighetstrafik)

HPL

Gods- och evenemangstrafik

HPL

Gods- och evenemangstrafiken kommer att fungera som i etapp 1.

Skolstråk

HPL

Trafiken till skolorna kommer att fungera på samma sätt som i etapp 1, men med skill
naden att angöringsslingorna längs Johan Ericssons väg försvinner. Istället anordnas en
angöringsslinga runt Multihallen som föräldrar som vill angöra den nya idrottsgrundsko
lan kan utnyttja.

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnätet har samma utformning som i etapp 1.

Kollektivtrafik
John Ericssons väg är ett utpekat kollektivtrafikstråk i storstadspaketet inom ramen för
Sverigeförhandlingen, vilket innebär att kollektivtrafikåtgärder för ökad kapacitet och
framkomlighet kommer att genomföras. Översyn av hållplatslägena ska göras, vilket kan
innebära att ett hållplatsläge flyttar till en mer central placering vid Multihallen. I sam
band med detta behöver lokalisering av passager över gatan ses över och hastighetssäkras.

P

HPL
Skolor
Sporthall
Multihall med
fullstor fotbollshall
Konstgräsplaner
Gymnastikhall
Möjlig yta för MM-nod

Rörelsestråk genom Stadionområdet i etapp 2.
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LOGISTIK & RÖRELSESTRÅK I ETAPP 3
Allmän biltrafik

BOM

Den allmänna biltrafikens kommer att ha samma begränsade tillgänglighet till stadion
området som i etapp 2.

GÅNG- OCH CYKELSTRÅK

Gods- och evenemangstrafik

ALLMÄN BILTRAFIK
GODSTRAFIK/LOGISTIK
(varuleveranser, sophämtning,
TV-bussar, evenemangstrafik,
behörighetstrafik)

HPL

Gods- och evenemangstrafiken kommer att fungera som i etapp 2.
HPL

Skolstråk
Trafiken till skolorna kommer att fungera på samma sätt som i etapp 2.
HPL

Gång- och cykeltrafik
Gång- och cykelnätet har samma utformning som i etapp 2, men med den skillnaden
att det öst-västliga stråket kan behöva anpassas om det blir aktuellt med en utbyggnad
av sporthallen och rivning av Kulan.

Skolor
Sporthall

P

Multihall med
fullstor fotbollshall
Konstgräsplaner

HPL

Gymnastikhall
Friidrott
Simarena
Ishall
Möjlig framtida
idrottsfunktion
Bostäder
Möjlig yta för MM-nod

20

TRAFIKUTREDNING FÖR PLANPROGRAM STADION

TRAFIKUTREDNING FÖR PLANPROGRAM STADION

21

