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1. Sammanfattning  
Svedala kommun har påbörjat planarbete för att möjliggöra för handelsetablering samt utvidgning av 
befintlig verksamhet inom fastigheterna Svedala 100:242 och Svedala 100:13. Atkins har fått i 
uppdrag att bedöma framtida trafikflöden och utföra bullerberäkningar utifrån föreslagen utbyggnad. I 
uppdraget ingår även att identifiera lämpliga åtgärder för att såväl bil-, gång- och cykeltrafik ska 
bibehålla en god kvalitet.  
 
Fordonstrafiken är i dagsläget måttlig inom industriområdet. Mest trafikerad är Norra Ellenborgsgatan, 
vars norra del, mellan cirkulationsplats Hyltarpsvägen/väg 108 till Svetsaregatan, har en uppräknad 
årsdygnsmedelstrafik på 2728 fordon per dygn. Mellan Svetsaregatan och Börringevägen har Norra 
Ellenborgsgatan en uppräknad årsdygnsmedelstrafik på 1369 f/d. Trafikmätningar gällande Norra 
Ellenborgsgatan är från 2008 och har räknats upp utifrån Trafikverkets basprognoser. 
 
För prognosår 2025 beräknas Motor City och planerad COOP-butik alstra 24 respektive 651 
personbilar och nyttofordon per dag in/ut vilket totalt ger 675 fordon in/ut per dag. Med nyttofordon 
menas de leverans-, gods- eller servicefordon som trafikerar området. 
 
Inräknat trafikalstringen från Motor City och COOP beräknas den norra länken mellan 
cirkulationsplatsen till Svetsaregatan för år 2025 få en årsdygnsmedelstrafik på 3565 f/d. Den södra 
länken mellan Svetsaregatan till Börringevägen beräknas för samma år få en trafik på 1695 f/d.  
För prognosår 2040 beräknas trafikflödet, inklusive trafikalstring från verksamheterna, på den norra 
länken till 4365 f/d, medan den södra länken beräknas få 1900 f/d.  
 
De ökade trafikflöden som genereras av handelsverksamheterna bedöms inte skapa några behov av 
ombyggnadsåtgärder. Beroende på framtida exploatering av omkringliggande industriområde, eller om 
överflyttning av trafik sker från omkringliggande vägnät till Norra Ellenborgsvägen, kan det framgent 
uppstå behov av ombyggnadsåtgärder vid av- och påfartsrampen mot E65 samt vid Norra 
Ellenborgsgatans anslutning mot Börringevägen. Det bör rimligen finnas fysiskt utrymme tillgängligt för 
ombyggnadsåtgärder vid de båda platserna. 
 
Gång- och cykelnätet är begränsat utbyggt i området. Då utbyggnad av befintlig samt planerad 
verksamhet kommer att öka både fordonstrafik som gång- och cykeltrafik i området föreslår 
föreliggande utredning ett antal åtgärder för att skapa förutsättningar för gående och cyklister att röra 
sig i och till verksamhetsområdet på ett tryggt, säkert och gent sätt. Utredningen föreslår: 

• En förlängning av befintlig gång- och cykelbana vid Hyltarpsvägen mot 
handelsverksamheterna. Gång- och cykelvägen förläggs i anslutning till cirkulationsplatsen. 
Åtgärden länkar samman befintligt gång- och cykelvägnät med Ö industriområde. 

• En förlängning av befintlig gång- och cykelväg längs Norra Ellenborgsgatan. Befintlig gång- 
och cykelväg längs Norra Ellenborgsgatan avslutas idag i höjd med Industrigatan. Oskyddade 
trafikanter får, för att ta sig vidare norrut längs Norra Ellenborgsgatan, cykla eller gå i 
blandtrafik för att nå Coop-butiken. En separerad gång- och cykelväg enligt förslag 2 ger en 
mer säker resväg för oskyddade trafikanter. 

• En förlängning av gång- och cykelvägen längs Svetsaregatans södra sida för att länka 
samman med befintligt GC-nät. Vid korsningen Svetsaregatan/Norra Ellenborgsgatan föreslås 
en justering av cykelöverfartens läge. En upptrampad stig visar på att den befintliga passagen 
anses vara en omväg, och därför bör förläggas närmare korsningen.  

Bullerberäkningar har gjorts med utgångspunkt från Norra Ellenborgsgatans södra del, där bostäder är 
förlagda cirka 30 meter öster om gatan. Tre bullerberäkningar har utförts där:  

• Nollalternativet utgår från trafikprognos för år 2019, baserat på nuvarande förhållanden, 

• utredningsalternativ 1 utgår från trafikprognos för år 2040,  

• utredningsalternativ 2 utgår från trafikprognos för år 2040, medräknat trafikalstringen från 
COOP och Motor City. 

Bullerberäkningarna visar att även om trafiksiffrorna höjs på Norra Ellenborgsgatan för prognosår 
2040 överskrids varken ekvivalenta eller maximala bullergränsvärden. Se tabell 5 kapitel 6 för resultat 
från bullerberäkningarna. 
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2. Inledning 
 

2.1 Bakgrund 
Svedala kommun har påbörjat planarbete för att möjliggöra för handelsetablering samt utvidgning av 
befintlig verksamhet inom fastigheterna Svedala 100:242 och Svedala 100:13. Planområdet ligger 
inom ett industriområde strax öster om Svedala tätort och är cirka 18 000 m2 stort. Planområdet består 
idag av två privatägda fastigheter varav den västra består av en inhägnad verksamhet för försäljning 
och reparation av bilar, och där den östra består av en outnyttjad industritomt. Se figur 1 för 
planområde inom gul streckad linje.  

Norra Ellenborgsgatan kommer att fungera som matargata och infart för kunder och besökare till 
fordonsverksamheten och till livsmedelsaffären. Godstrafik till både fordonsverksamheten och 
livsmedelsaffären samt personal istället nyttjar Industrigatan i söder som infart. Godstrafik från COOP 
kommer att nyttja en ny utfart mot Norra Ellenborgsgatan i fastighetens södra del. Se figur 2. 

I väster går väg 108, för vilken Trafikverket är väghållare.  

 

Figur 1. Planområdet. Bild: Svedala kommun 

 

Figur 2. Preliminär situationsplan. Bild: Svedala kommun  
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2.2 Syfte 
Atkins har fått i uppdrag att bedöma framtida trafikflöden och utföra bullerberäkningar utifrån 
föreslagen utbyggnad. I uppdraget ingår även att identifiera lämpliga åtgärder för att såväl bil-, gång- 
och cykeltrafik ska bibehålla en god kvalitet. Prognosår sätts till 2025 vilket är det år som 
verksamheterna inom aktuell detaljplan bedöms vara fullt utbyggda, samt till år 2040.  

I denna utredning ingår följande: 

• Trafikalstringsberäkning utifrån nytillskott av handelsverksamhet (COOP) och utökning av 
befintlig verksamhet (Motor City). 

• Översiktlig översyn av gång- och cykelnätet. Förslag ges även till nya gång- och cykelvägar i 
området.   

• Bullerberäkningar för bostäder utmed Norra Ellenborgsgatan. Bullerberäkningar redovisar 
erhållna ljudnivåer och gällande riktvärden.  

 

Kapacitetsberäkningar i omgivande trafiknät har inte ingått i uppdraget. 
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3. Förutsättningar 
 

3.1 Trafiksystem 
Områdets karaktär präglas i stort av omgivande industri- och handelsverksamheter och fungerar 
primärt som transportrum med breda körbanor och god framkomlighet för fordonstrafik. Det 
funktionella sambandet mellan det lokala nätet och det regionala huvudnätet bedöms som god. 
Fordonstrafiken dominerar trafikbilden med få fotgängare och cyklister.  
 
Busshållplatser finns på väg 108 (Linje 141), Östra Tvärgatan (141,165) samt västerut på 
Hyltarpsvägen (Linje 141, 165). Busslinjerna har en turtäthet med två avgångar per timme under 
rusningstid. Övrig tid avgår bussarna ungefär en gång i timmen.    
 
Idag finns inga större målpunkter som attraherar trafik in i industriområdet. Planerad 
handelsverksamhet bör därför få en viktig funktion i att locka besökare till området. Tillgängligheten 
med fordonstrafik till det planerade handelsområdet förstärks av handelsverksamhetens läge vid högt 
trafikerade väg 108 och E65. Målpunkter i närområdet är Svedala tätort och centrum som nås via 
Hyltarpsvägen i norr och Börringevägen i söder.  
 

3.2 Trafikprognos för nollalternativet  
Trafikuppräkningarna baseras på Trafikverkets trafikprognos Basprognos 2016-04-01 vilken räknar 
med att personresor inom Skåne län förväntas öka med ca 1,4 % per år och tung trafik med ca 1,56 % 
per år. Trafiken beskrivs utifrån begreppet ÅDT, årsmedelstrafik, som betecknar trafiken ett 
genomsnittligt dygn under ett år.  

3.2.1 År 2019 

Fordonstrafiken är i dagsläget måttlig inom industriområdet. Mest trafikerad är Norra Ellenborgsgatan, 
vars norra del, mellan cirkulationsplats Hyltarpsvägen/väg 108 till Svetsaregatan, har en för år 2019 
uppräknad årsdygnsmedelstrafik på 2728 fordon per dygn. Mellan Svetsaregatan och Börringegatan 
har Norra Ellenborgsgatan en för år 2019 uppräknad årsdygnsmedelstrafik på 1369 f/d. 
Trafikmätningar gällande Norra Ellenborgsgatan är från 2008. 
 
Bedömningen är att 70 % av fordonstrafiken på Norra Ellenborgsgatan kommer norrifrån, via 
cirkulationsplatsen vid Hyltarpsvägen och trafikplats Svedala. 

3.2.2 År 2025 och 2040 för nollalternativet 

Prognosår är satt till år 2025 och år 2040. År 2025 är det år då handelsverksamheten inom 
detaljplaneområdet bedöms vara fullt etablerad. Beräkningarna för prognosår 2025 och år 2040 visar 
att mellan cirkulationsplats Svedala och Svetsaregatan har Norra Ellenborgsgatan en 
årsdygnsmedelstrafik på 2890 f/d respektive 3690 f/d. Mellan Svetsaregatan och Börringevägen 
beräknas årsdygnsmedelstrafiken till 1493 f/d för år 2025 och 1669 f/d år 2040.  
Se tabell 1 samt Figur 3 för en översikt av trafiksiffror ÅDT för år 2019, 2025 och 2040. 
 
 Mätpunkt Nuläge 2019 

f/d 
Prognos 2025 

f/d 
Prognos 

2040 
f/d 

N. Ellenborgsgatan, länken 
cirkulationsplatsen till 
Svetsaregatan 

2728 2890  3690 

N. Ellenborgsgatan, länken 
Svetsaregatan till 
Börringevägen 

1369 1493 1699 

Industrigatan 
 

2059 2244 2785 

Svetsaregatan  
 

1030 1123 1394 

Väg 108  
 

9440 10 289 11 695 

Börringevägen 
 

2076 2264 2804 
 

Tabell 1. Trafiksiffror ÅDT avseende nuläge 2019 och prognosår 2025 och 2040. 
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Figur 3. Trafiksiffror ÅDT avseende nuläge 2019 och prognosår 2025 och 2040 för nollalternativet. 

 

4. Trafikalstring 
I avsnittet nedan behandlas vilken trafikalstring som är att vänta från både befintlig som planerad 
verksamhet på fastigheterna Svedala 100:13 och Svedala 100:242, d v s till följd av ny detaljplan. Med 
trafikalstring avses de resor till och från planområdet som handelsverksamheten ger upphov till. 
Utifrån uppgifter från Motor City har ett antagande gjorts om verksamhetens nuvarande som 
kommande trafikalstring. Handelsverksamhetens trafikalstring har beräknats med hjälp av 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg, se avsnitt 4.2. En beräkning för handelsverksamheten som 
baseras på antalet parkeringsplatser har även gjorts för att validera Trafikalstringsverktygets resultat.  
 

4.1 Motor City  
Idag bedrivs försäljning och reparation av bilar på fastighet Svedala 100:13. Enligt uppgift (platsbesök 
20190123 samt telefon med Hans Rosendahl 20190214) varierar antalet besök till försäljningscentret 
kraftigt beroende på säsong. Antalet besök till Motor City ökar kraftigt under vår och sommar samtidigt 
som besökstalet under höst och vintertid är avsevärt mindre. I snitt under året får 
försäljningsavdelningen tio besökare i bil per dag.  
 
Öppettider för Motor Citys försäljningsavdelning är kl. 09.30-18 på vardagar. På lördagar har 
försäljning stängt medan söndagar är öppna mellan kl. 11.00-15.00.  
  
Verkstaden har ett kundflöde på cirka tio bilar in för reparation och service på morgonen och samma 
antal ut på eftermiddagen. Verkstaden har öppet på vardagar mellan kl. 07.00-16.00.  
 
Antalet nyttofordon till verksamheten är enligt uppgift idag få, med i snitt tre nyttofordon/tunga 
transporter i veckan, fördelade på fem arbetsdagar. Var tredje vecka ankommer även en större 
nybilsleverans. För att möjliggöra och förenkla trafikalstringsberäkningen, samt för att illustrera en 
maxalstring, avrundas antal nyttofordon uppåt till en (1) per dag.  
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Baserat på att byggrätten utökas med planerade 450 m2 BTA bedöms det finnas skäl till att för 
prognosår 2025 skriva upp besökstalet från 20 till 23 besökare i bil per dag. Ökningen med tre 
besökare per dag utgår från den procentuella ökningen (15 %) av befintlig bruttototalarea (2950 m2 

BTA). Antalet nyttofordon bedöms inte förändras för prognosår 2025.   
 
Nuläge 2019 Totalt: 20 personbilar in/ut per dag. 1 nyttofordon in/ut per dag. 
 
Prognosår 2025 totalt: 23 personbilar in/ut per dag. 1 nyttofordon in/ut per dag. 
 

4.2 Handelsetablering COOP 
COOP planerar att etablera en matvarubutik på den idag outnyttjade industritomten tillhörande 
fastighet Svedala 100:242. COOP-etableringen planeras uppgå till 2960 m2 BTA. 
 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att undersöka vilken trafikalstring som är att vänta 
från den planerade verksamheten. I beräkningen angavs att området var placerat i tätortens 
ytterområde samt att avståndet till busshållplats var 250–600 meter samt att turtätheten under 
högtrafik i området består av 16–30 minuterstrafik.  

I figur 4 redovisas för resultat avseende färdmedelsfördelning från trafikalstringsverktyget. Verktyget 
skattar att 47 % av svedalaborna kommer resa med bil till livsmedelsbutiken, medan 15 % skattas ta 
cykeln och 34 % transporterar sig till fots. Detta resultat överensstämmer till stor del med de resultat 
som redovisas i kommunrapporten Resvaneundersökning i Skåne 2013 (Sweco 2013). Rapporten 
pekar på att vid resor på eller under 1 km, så reser 37 % av de boende i Svedala med bil, medan 17 % 
cyklar. Matvarubutiken ligger cirka 1 km fågelvägen från Stortorget. Se figur 5 för tabell över 
rapportens resultat. 

 

Figur 4. Resultat från Trafikverkets alstringsverktyg. 
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Figur 5. Urklipp från rapporten Resvaneundersökning i Skåne 2013 (Sweco) som visar på färdmedelsfördelning i 
Svedala för olika reslängdsinterval. 

Enligt trafikalstringsverktyget kommer COOP-etableringen generera 876 bilresor med en 
årsdygnsmedelstrafik på 645 fordon.  

Ungefär 42 varuleveranser beräknas leverera varor till COOP varje vecka vilket ger sex 
nyttotransporter (gods, leveranser, service) per dag. Beräkning av nyttotrafik är schablonmässigt 
framtagen, baserad på Trafikverkets uppgifter om nyttotrafik (Trafikverket 2011:25).  

Sammantaget beräknas 645 personbilar och sex tunga transporter besöka livsmedelsbutiken varje 
dag. 

Prognosår 2025: 645 personbilar in/ut per dag. 42 nyttofordon in/ut per vecka/ 6 nyttofordon per dag. 
Totalt 651 fordon per dag. 

4.2.1 Trafikalstringsberäkning baserad på antalet parkeringsplatser  

En manuell beräkning har gjorts för att validera trafikalstringsverktygets resultat. Den manuella 
beräkningen utgår från antalet parkeringsplatser som är knutna till handelsverksamheten. Antalet 
parkeringsplatser uppgår till ca 97 stycken. Beräkningen antar att i genomsnitt 25 % av det totala 
antalet parkeringsplatser är konstant belagda varje timme, vilket ger ungefär 25 stycken 
parkeringsplatser. Utifrån att COOP har öppet mellan kl. 08.00-20.00 samt att varje besök tar 30 
minuter, ger det 600 fordonsrörelser in/ut per dag ((0,25*97≈25)*12*2=600).  

Utifrån antalet parkeringsplatser beräknas totalt 600 personbilar och nyttofordon besöka 
livsmedelsbutiken varje dag.  

Prognosår 2025: 600 personbilar in/ut per dag.  

Den manuella beräkningen ger ett något lägre resultat än Trafikverkets trafikalstringsverktyg men 
stämmer i stort in på de resultat som trafikalstringsverktyget ger. Vidare bedömningar om 
trafiksituationen utgår dock från trafikalstringsverktygets resultat. 
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4.3 Resultat trafikalstring 

4.3.1 Trafiktillskott 

För prognosår 2025 beräknas Motor City och planerad COOP-butik alstra 24 respektive 651 
personbilar och nyttofordon per dag in/ut vilket totalt ger 675 fordon in/ut per dag.  
 
Antagande om körriktning påverkar de antagna trafikflödena på Norra Ellenborgsgatan. Som tidigare 
angivits bedöms huvuddelen (70 %) av trafikanterna komma norrifrån och resterande 30 % söderifrån. 
Detta antagande gäller även för besökare till COOP och Motor City.  
 
Inräknat trafikalstringen från Motor City och COOP beräknas den norra länken få en 
årsdygnsmedelstrafik på 3565 f/d för år 2025. Den södra länken mellan Svetsaregatan till 
Börringevägen beräknas för samma år få en trafik på 1695 f/d.  
 
För prognosår 2040 beräknas trafikflödet, inklusive trafikalstring från verksamheterna, på den norra 
länken till 4365 f/d, medan den södra länken beräknas få 1901 f/d.  
 
Se tabell 2 och Figur 5 för en översikt av trafikflöden på Norra Ellenborgsgatan och beräknad alstring 
för år 2025 och 2040. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabell 2. Översikt över trafikflöden ÅDT på Norra Ellenborgsgatan och beräknad alstring för prognosår 2025 och 
2040. 

4.3.2 Bedömd trafikpåverkan 

Kapacitetsberäkningar vid omgivande trafikkors har inte ingått i uppdraget. De ökade trafikflöden som 
genereras av handelsverksamheterna är måttliga, och dagens trafiknivåer är låga. Därmed bedöms 
den planerade exploateringen inte skapa några behov av ombyggnadsåtgärder i trafiknätet. 
 
Beroende på framtida exploatering av omkringliggande industriområde, eller om överflyttning av trafik 
sker från omkringliggande vägnät till Norra Ellenborgsvägen, kan det framgent uppstå behov av 
ombyggnadsåtgärder vid av- och påfartsrampen mot E65 samt vid Norra Ellenborgsgatans anslutning 
mot Börringevägen. Då Norra Ellenborgsvägen redan idag är en bred väg, med god framkomlighet 
även för tunga trafikfordon, samt då omgivande område erbjuder öppna ytor, bör det rimligen finnas 
fysiskt utrymme tillgängligt för sådana åtgärder om så behövs.  
 

 Prognosår 2025 
f/d 

Prognosår 2040 
f/d 

 
N. Ellenborgsgatan 

Länken 
cirkulationsplats 

till 
Svetsaregatan 

Länken 
Svetsaregatan 

till 
Börringevägen 

Länken 
cirkulationsplats till 

Svetsaregatan 

Länken 
Svetsaregatan 

till 
Börringevägen 

 2890 1493 3690 1699 

Trafikalstring COOP 
och Motor City 

+ 675 + 202 + 675 + 202 

Totalt  3565 f/d 1695 f/d 4365 f/d 
 

1901 f/d 
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Figur 5. Trafikalstring från COOP och Motor City år 2025 och 2040, till följd av ny detaljplan. 
 
 

4.3.3 Ny planskildhet vid Börringevägen  

I syfte att öka trafiksäkerheten och framkomligheten genom Svedala tätort planeras väg 108 sänkas 
vid korsningen med Ystadbanan medan Börringevägen ska gå planskilt i vägport under väg 108.  
Trafikverket bedömer att åtgärderna skapar en överflyttning av trafik i storleksordningen 1000–3000 
f/d från väg 108 till närbelägna lokalgator (Trafikverket 2016). Planskildheten vid Börringevägen 
bedöms ge stor påverkan på resmönster och framkomlighet för trafikanter på Norra Ellenborgsgatan 
och närliggande gator. Så många som 2000 fordon per dygn kan komma att flyttas över från väg 108 
till Norra Ellenborgsgatan.  
 
För prognosår 2040 beräknas den alstrade trafiken från COOP och Motor City tillsammans med den 
överflyttade trafiken från väg 108 skapa en trafik på Norra Ellenborgsgatan på 6365 fordon per dygn 
för den norra länken, och 3901 f/d på den södra.  
 
Behov av ombyggnadsåtgärder kan bli aktuella vid av- och påfartsrampen mot E65 samt vid Norra 
Ellenborgsgatans anslutning mot Börringevägen. Då fysiskt utrymme för sådana åtgärder rimligen 
finns tillgängliga vid de båda platserna görs bedömningen att den aktuella detaljplanen inte utgör ett 
hinder för planerad ombyggnad av väg 108.  
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5. Gång- och cykeltrafik 
 

5.1 Förutsättningar gång- och cykeltrafik 
Befintliga gång- och cykelvägar illustreras i Figur 6. Gång- och cykelnätet är begränsat utbyggt i 
området. Norra Ellenborgsgatan knyts ihop med Svedala tätort genom en gång- och cykelväg som 
löper från Sveagatan, vidare i passage under väg 108 och möter Norra Ellenborgsgatan i höjd med 
Svetsaregatan. Norra Ellenborgsgatan kan här passeras genom anordnad cykelöverfart med 
farthinder. Gång- och cykeltrafikanter kan fortsätta norrut på Norra Ellenborgsgatan fram till 
Industrigatan där gång- och cykelvägen svänger österut och vidare längs Industrigatan.  
Separata gång- och cykelvägar finns även längre söderut vilka skapar kopplingar mellan Gyllerogatan 
- Börringevägen samt mellan Norra Ellenborgsgatan - Enskiftesvägen. En mindre GC-bana ansluter 
österifrån från Norrskogsvägen och söder om området löper en delvis nyanlagd GC-bana mellan 
Norra Ellenborgsgatan och Börringevägen/Tittentévägen. 
 
Förutsättningarna att kunna cykla i blandtrafik på Norra Ellenborgsgatan är relativt goda då 
trafikflödena är måttliga, trots förekomst av tung trafik (12%) och en snitthastighet på 53 km/h (85-
percentilen). Skyltad hastighet är 60 km/h.  
 
Fotgängarnas möjlighet att nyttja befintligt vägnät bedöms som sämre. Fotgängare hänvisas istället till 
de mindre lokalgatorna (exempelvis Gyllerogatan och Smedjegatan) och till det separata GC-nätet för 
att ta sig fram i området.  
 

 
Figur 6. Befintliga gång och cykelvägar. 
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5.2 Förslag till åtgärder för gång- och cykelnätet 
Etableringen av COOP och utvidgningen av Motor City kommer att generera ökad fordonstrafik och 
gång- och cykeltrafik. Trafikalstringsberäkningen av COOP-etableringen pekade på att så många som 
644 fotgängare och 284 cyklister förväntas resa till livsmedelsbutiken varje dag. För att 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ska säkerställas är det därför av vikt att gång- och 
cykelnätet anpassas och ses över. 
 
Följande förslag kan vidtas för att skapa förutsättningar för fotgängare och cyklister att ta sig till den 
planerade handelsverksamheten på ett tryggt, säkert och gent sätt. Åtgärderna har ett övergripande 
syfte att länka samman handelsområdet med befintligt gång-och cykelvägnät. Förslagen utesluter inte 
varandra utan bidrar vart och ett till en bättre trafikmiljö för oskyddade trafikanter. 
 

5.2.1 Förlängning av gång- och cykelväg i anslutning till cirkulationsplatsen (förslag 1) 

För att knyta området mot Svedalas norra delar föreslås en förlängning av befintlig gång- och 
cykelbana vid Hyltarpsvägen mot handelsverksamheterna. Gång- och cykelbanan förläggs i anslutning 
till cirkulationsplatsen. En acceptabel trafiklösning kan åstadkommas med mittrefug. Åtgärden länkar 
samman befintligt gång- och cykelvägnät med Ö industriområdet.   

5.2.2 Förlängning av gång- och cykelväg längs Norra Ellenborgsgatan (förslag 2) 

Befintlig gång- och cykelväg längs Norra Ellenborgsgatan avslutas idag i höjd med Industrigatan. 
Oskyddade trafikanter får, för att ta sig vidare norrut längs Norra Ellenborgsgatan, cykla eller gå i 
blandtrafik för att nå Coop-butiken vilket kan skapa en både otrygg som osäker trafiksituation. En 
separerad gång- och cykelväg enligt förslag 2 ger en mer säker resväg för oskyddade trafikanter. Vid 
in- och utfarter till verksamhetsområdet bör anordnade gc-passager förläggas för oskyddade 
trafikanter. 

5.2.3 Förlängning av gång- och cykelväg längs Svetsaregatan och sammanlänkning med 
befintligt GC-nät (förslag 3) 

Förslag 3 syftar till att tillgängliggöra handelsområdet för boende söder och öster om Östra 
industriområdet. Denna förlängning av gång- och cykelnätet pekades ut som lämplig även i den 
tidigare trafikutredningen för området (Atkins 2017). Gång- och cykelvägen förläggs på 
Svetsaregatans södra sida då antalet utfarter från fastigheter är färre på denna sida, samt hamnar på 
rätt sida i förhållande till befintlig GC-passage över Norra Ellenborgsgatan. Vid korsningen 
Svetsaregatan/Norra Ellenborgsgatan föreslås en justering av cykelöverfartens läge. En upptrampad 
stig visar på att den befintliga passagen anses vara en omväg, och bör därför förläggas närmare 
korsningen.  
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Figur 7. Förslag till åtgärder på gång- och cykelvägnätet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
14 

 

6. Buller 
Bullernivåer har beräknats med hjälp av programmet Buller Väg II, som tillhandahålls av Trivector. 
Programmet bygger på den samnordiska beräkningsmodell som Naturvårdsverket tagit fram i 
samarbete med övriga nordiska länder. Buller Väg gör det möjligt att räkna ut ekvivalentnivån och 
maxnivån för det vägbuller som en viss plats utsätts för. I Förordning (2015:216) och förordning 
(2017:359) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anges i §3 riktvärden gällande buller från spårtrafik 
och vägar. Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats 
om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
Bullerberäkningar har gjorts för den södra delen av Norra Ellenborgsgatan då det är denna gatudel 
som ligger närmast bostadsbebyggelse. Ett antal villor på Enskiftesvägen, en mindre gata som löper 
parallellt med Norra Ellenborgsgatans södra del, ligger här på ett avstånd av ungefär 30 meter. 
 
Tre bullerberäkningar har utförts där:  

• Nollalternativet utgår från trafikprognos för år 2019, baserat på nuvarande förhållanden, 

• utredningsalternativ 1 utgår från trafikprognos för år 2040,  

• utredningsalternativ 2 utgår från trafikprognos för år 2040, medräknat trafikalstringen från 
COOP och Motor City. 

Antagande om körriktning påverkar bullerberäkningen för utredningsalternativ 2. Som tidigare angivits 
bedöms huvuddelen (70 %) av trafikanterna komma norrifrån och resterande söderifrån. För 
utredningsalternativ 2 tillförs hela den trafikalstring, 675 fordon, som genereras från planområdet till 
det totala trafikflödet Norra Ellenborgsgatans norra länk. Den södra länken belastas med 202 fordon. 
Prognosår är satt till år 2040.     
 
Uträkningarna baseras på parametrar som fordonsslag, vägbredd, markytans beskaffenhet, 
hastigheter, mottagarpunktens läge m.m. Andelen tung trafik har satts till 12 %. Se tabell 4 för en 
uppställning av de olika alternativen samt några av de beräknade parametrarna. Rapport från Buller 
Väg II sammanställs som bilaga.  
 

Länk ÅDT     
Tung 
trafik 
(%)  

 
Medel
hastig-
het  
(km/h) 

 
Mottagar-
avstånd 
bostads-
hus 
(m) 

 
Nollalternativ 

2019 
Utredningsalt 1. 
2040 

Utredningsalt 2. 
2040 Alstring 
från COOP och 
Motor City  

Marktyp 

N. Ellenborgs-
gatan, mellan 
Svetasaregatan till 
Börringevägen 

1369 1699 1901 12 % 53 30 Mjuk 

Tabell 4. Översikt av indata för bullerberäkningar 

6.1 Resultat 
 
Bullerberäkningarna visar att även om trafiksiffrorna höjs på Norra Ellenborgsgatan för prognosår 
2040 överskrids varken ekvivalenta eller maximala bullergränsvärden.  
 
Se tabell 5 för resultat från bullerberäkningarna. 
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Nollalternativ, år 2019 

N. Ellenborgsgatan, länken Svetsaregatan till 
Börringevägen 
Bullertillskott ekv.nivå 
(dBA) 49,3 

Bullertillskott maxnivå 
(dBA) 66,1 

 
Utredningsalternativ 1, år 2040 

N. Ellenborgsgatan, länken Svetsaregatan till 
Börringevägen 
Bullertillskott ekv.nivå 
(dBA) 50,2 

Bullertillskott maxnivå 
(dBA) 67 

 

Utredningsalternativ 2, år 2040 med alstring från 
COOP och Motor City 

N. Ellenborgsgatan, länken Svetsaregatan till 
Börringevägen 
Bullertillskott ekv.nivå 
(dBA) 50,7 

Bullertillskott maxnivå 
(dBA) 67,4 

Tabell 5. Resultat av bullerberäkningar. 
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