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Trafikutredning Kv. Bocken Skara   Frenbo AB 

 

Cirkulationsplats: 
Cirkulationsplats idag: Av trafik som ska till Kv. Bocken idag så är cirkulationsplatsen 

belastad av trafik som ska ta sig in via Munkatorpsgatan samt trafik som ska ta sig söderut 

och in på Hospitalsgatan. Störst andel tar sig in via Munkatorpsgatan på grund av snabbast 

väg till kundparkeringarna. Via Hospitalsgatan tar sig främst anställda, kunder till 

restaurangen och leveranser.  

Framtida cirkulationsplats: I framtiden kommer cirkulationsplatsens ben mot 

Munkatorpsgatan att avlastas av den nya infarten på Smedtorpsgatan. Den nya infarten 

kommer troligtvis att ta kunder till område 1, 4 och 5. Medan Munkatorpsgatan främst servar 

område 2 och 3. Hospitalsgatan kommer fortsätta serva främst område 6. De nya 

verksamheterna kommer öka belastningen på cirkulationen. Men troligen ökar antalet som tar 

sig rakt igenom cirkulationen, vilket ger en ökad framkomlighet.   

 

Smedtorpsgatan: 
Smedtorpsgatan idag: Smedtorpsgatan idag är en 7+7m bred industrigata med en 2m bred 

refug som skiljer körbanorna åt, vilket gör det möjligt att hålla en relativt hög hastighet. För 

att nå Kv. Bocken används idag infarten till Hospitalsgatan och cirkulationsavfarten till 

Munkatorpsgatan.  

Framtida Smedtorpsgatan: Eftersom Smedtorpsgatan idag är 7m bred på respektive körbana 

finns möjlighet att dela upp körbanan i två stycken körfält. Detta underlättar för inkörningen 

till Kv. Bocken dels vid Hospitalsgatan och dels vid den nya infarten som är placerad centralt 

på Smedtorpsgatan. Anordnas höger respektive vänsterkörfält så kan kön in till området 

magasineras i det separata körfältet medan trafiken som ska passera området kan ta sig förbi 

utan att stanna för svängande fordon. Delade körfält underlättar även för trafik med andra 

målpunkter än Kv. Bocken genom en tydligare uppdelning.  

 

Leveranser till området: 
Leveranser idag: Lastbilar med leveranser kommer idag via cirkulationsplats på 

Smedtorpsgatan och in till området via Hospitalsgatan för att leverera varor till Coops och 

Dollar stores anläggning som är de enda verksamheterna på området.   

Framtida leveranser: I framtiden när området får in fler verksamheter så ökar också behovet 

av fler leveranser. Det kommer bli större belastning på cirkulationen och infarterna. Den nya 

infarten kommer få en del leveranser som ska till område 1 och 4/5. Men enbart från område 1 

tar sig leveransfordonet ut från samma infart. Leveransfordonen till område 4/5 tar sig istället 

ut via en ny utfart till Hospitalsgatan. Detta ger en bra fördelning av transporter mht till 

områdets planerade utformning. Leveranser sker till stor del på annan tid än butikernas 

öppettider. Leveranser till COOP/Dollar Store (område 6) sker via Hospitalsgatan även i 

framtiden.  
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GC-trafik i området: 
GC-trafiken till området ansluts via Cirkulationsplatsen i nordöst. Nytt GC-stråk byggs 

längsmed område 1 och ansluts till område 7, 8 och 9. Vid dessa punkter är det lämpligt med 

cykelparkering för kunder som ska in till respektive butik.  

 

För GC-trafiken i området finns tre stycken korsningar med biltrafiken. Vid infarten till 

biltvätten och mellan område 7 och 8 kan övergången anordnas med avvikande material för 

att öka säkerheten för GC-trafiken. För övergången mellan område 7 och 9 där bil- och GC-

trafiken förväntas att vara som störst föreslås passagen att upphöjas.  
 

Bilagor  
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