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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Kvarteret Tankbåten ligger i stadsdelen Edvinshem strax väster om Ystads centrum nära havet 
och med gångavstånd till centrum. Det aktuella utredningsområdet avgränsas i norr av 
Pantzargatan, i söder av Västerleden. I öster avgränsas området av Kronoholmsvägen och i 
väster kyrkogården, se Figur 1.  

 
Figur 1 Utredningsområdet (röd markering) Karta: Lantmäteriet/Metria 

 

Delar av kvarteret Tankbåten har under 2009-2010 bebyggts med bostäder i form av 46 
hyreslägenheter, och i samband med detta togs en ny detaljplan fram för området. Tidigare 
bestod området i huvudsak av obebyggd mark.  

I samband med att detaljplanen togs fram, gjordes även skisser på en planskild gång- och 
cykelpassage under järnvägsspåret i den västra delen av planområdet, se Figur 2 och Figur 3 
nedan. Ett område reserverades i den västra delen av utredningsområdet, för att i ett senare 
skede kunna användas för detta ändamål. 

Sedan dess har ytterligare ett möjligt alternativ lagts fram där befintlig plankorsning på 
Kronoholmsvägen i östra delen av området ersätts med en planskildhet.   
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Figur 2 Tidigare framtaget förslag till sträckning av gång- och cykelväg (röd markering). Ystad kommun 

 

 
Figur 3 Tidigare framtaget förslag till gång- och cykelvägens dragning söder om järnvägen. Ystad kommun 
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1.2 Syfte 
Denna utredning ska titta på tre alternativ till möjlig placering och utformning av en gång- och 
cykelport som skapar en planskild gång- och cykelmöjlighet mellan de norra och södra delarna 
av västra Ystad.  

Alternativens tänkta lokalisering och utformning beskrivs översiktligt och konsekvenser av 
respektive alternativ identifieras. Även en översiktlig kostnadskalkyl tas fram. Utifrån 
identifierade konsekvenser och uppskattade kostnader görs en rekommendation av vilket 
alternativ som är lämpligt för fortsatt arbete.  

1.3 Avgränsning 
Inom ramen för denna utredning har ingen inmätning av området gjorts, endast befintliga 
inmätningar har använts som underlag. Inte heller har någon ledningsinventering eller 
undersökning av markförhållanden i området gjorts. Kostnadskalkylen har utgått från enbart 
befintliga kända förhållanden, och skall därför endast ses som en översiktlig kalkyl som kan 
komma att förändras i det fortsatta arbetet.  
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2 Lokaliseringsalternativ 
I denna utredning kommer tre alternativ för placering av en gång- och cykelport att studeras, se 
Figur 4.  

Alternativ 1 – Befintlig plankorsning på Kronoholmsvägen ersätts med en gång- och cykelport i 
samma läge. Ansluter till Pantzargatan i norr. Blå markering i figuren nedan.  

Alternativ 2 – Tidigare skisserad lösning där en gång- och cykelport anläggs diagonalt under 
järnvägen i områdets västra del. Ansluter till befintligt gång- och cykelstråk i Pantzargatans 
förlängning. Gul markering i figuren nedan. 

Alternativ 3 – En variant av alternativ 2 med skillnaden att gång- och cykelporten anläggs rakt 
under järnvägen. I övrigt samma sträckning som alternativ 2. Grön markering i figuren nedan. 

 
Figur 4 De olika alternativens schematiska sträckningar. Karta: Lantmäteriet/Metria 

 

I samtliga alternativ har ett grundläggningsdjup på gång- och cykelportens botten antagits till 3,7 
meter under överkant räls. Detta inkluderar den fria höjden för en gång- och cykelport (2,7 
meter), brons konstruktionshöjd, samt banunderbyggnaden.  
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2.1 Alternativ 1 
Alternativ 1 innebär att dagens plankorsning på Kronoholmsvägen ersätts med en gång- och 
cykelport. Idag används Kronoholmsvägen som in- och utfart till fastigheterna norr respektive 
söder om plankorsningen samt som genomgående stråk för gång- och cykeltrafikanter som 
färdas i nord- sydlig riktning i de västra delarna av Ystad, se Figur 5 och Figur 6.  
 

 
Figur 5 Dagens plankorsning i Kronoholmsvägens förlängning Till höger syns vändyta samt infart till garagelängor.  

Foto taget söderut. Foto Tyréns 
 
 

 
Figur 6 Dagens plankorsning med intilliggande fastigheter. Foto taget norrut. Foto Tyréns 
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Konsekvenser 
 
På grund av områdets topografi, med höjdskillnader mellan norra och södra delen av 
Kronoholmsvägen, krävs relativt stora sträckor på vardera sidan av järnvägen för att utjämna 
höjdskillnaderna och få acceptabla lutningar för gång- och cykeltrafikanter som ska använda sig 
av planskildheten. På den norra sidan av järnvägen innebär detta att åverkan kommer behöva 
ske på den befintliga vändytan samt in- och utfarten till hyresfastigheterna på den västra sidan 
samt på den parkering som idag ligger på fastigheten öster om Kronoholmsvägen. För att 
minimera markintrånget kan någon form av stödmur användas på gång- och cykelvägens 
bägge sidor.  
 
Då byggnaderna på fastigheterna på bägge sidor av Kronoholmsvägen söder om dagens 
plankorsning ligger i direkt eller nära anslutning till vägen, måste någon form av stödmur även 
här anordnas på bägge sidor av gång- och cykelvägen, då någon släntutbredning ej är möjlig 
utan att göra åverkan på befintliga fastigheter.  
 
Vidare kommer en översyn behöva göras av den entré samt in- och utfart som ligger längs med 
Kronoholmsvägen söder om dagens plankorsning, då dessa inte kommer att kunna vara kvar i 
sina nuvarande lägen.  
 
För att kunna anlägga porten kan det bli aktuellt att fastigheterna i direkt anslutning måste lösas 
in för att få tillräckligt med utrymme.  
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2.2 Alternativ 2 
Det västra alternativet utgår från tidigare framtagen förslagskiss enligt Figur 2 ovan, där gång- 
och cykelporten korsar järnvägen diagonalt i områdets västra delar och gång- och cykelvägen i 
norr ansluter till befintligt gång- och cykelstråk i Pantzargatans förlängning. I bilaga 1 visas en 
översiktlig skiss över tänkt utformning samt bedömt markintrång.  

 
Figur 7 Tänkt läge för västlig gång- och cykelväg till gång- och cykelport. Foto taget norrut mot Pantzargatan. Foto Tyréns 
 

 
Figur 8 Tänkt läge för västlig gång- och cykelport.. Järnvägens höjdläge har markerats med ett streck. Foto taget mot sydöst och 
järnvägen. Foto Tyréns 
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Konsekvenser 

Liksom i alternativ 1 finns en höjdskillnad med en höjdpunkt vid anslutningen till Pantzargatan. 
Därefter sluttar marken ner mot järnvägen.   

Gång- och cykelvägen får enligt utformningsförslaget i alternativ 2 en lutning på knappt 7 % på 
sträckan mellan Pantzargatan och gång- och cykelporten, vilket klassas som låg standard enligt 
VGU (Vägar och gators utformning). För att förbättra lutningsförhållandena kan vilplan anläggas 
med jämna mellanrum vid sidan av gång- och cykelvägen. 

I alternativ 2 uppskattas att cirka 250 m2 kommer behöva tas i anspråk från fastigheten 
Tankbåten 5.  

På södra sidan av spåren, i anslutning till västra kyrkogården, finns inte motsvarande 
höjdproblem som på den norra sidan och här bedöms gång- och cykelvägen kunna utformas 
enligt de skisser som tidigare tagits fram, se figur 3 ovan.  
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2.3 Alternativ 3 
Alternativ 3 är liksom alternativ 2 placerat på den västra sidan av utredningsområdet. Skillnaden 
mot alternativ 2 är att själva porten i alternativ 3 har fått en sträckning rakt under järnvägen. 
Detta innebär att gång- och cykelvägen norr om porten delvis hamnar längre västerut än i 
alternativ 2.  

 

Konsekvenser 

Liksom i alternativ 2 finns en höjdskillnad mellan anslutningen i norr och tänkt läge för gång- 
och cykelporten.  

Gång- och cykelvägen får enligt utformningsförslaget i alternativ 3 en lutning på knappt 6 %, 
vilket klassas som låg standard enligt VGU (Vägar och gators utformning). För att förbättra 
lutningsförhållandena kan vilplan anläggas med jämna mellanrum vid sidan av gång- och 
cykelvägen på sträckan mellan anslutningspunkten i norr och gång- och cykelporten.  

För att möjliggöra en rak passage under järnvägen och samtidigt ha samma anslutningspunkt i 
söder som i alternativ 2, krävs att korsningspunkten med järnvägen förskjuts mer åt väster än i 
alternativ 2. Detta innebär att intrånget i fastigheten Tankbåten 5 blir knappt 1000 m2 jämfört 
med 250 m2 i alternativ 2.  

På södra sidan av spåren, i anslutning till västra kyrkogården, finns inte motsvarande 
höjdproblem som på den norra sidan och här bedöms gång- och cykelvägen kunna utformas 
enligt de skisser som tidigare tagits fram, se figur 3.  

Alternativ 3 innebär ett betydligt större intrång på fastigheten Tankbåten 5 än vad som är fallet i 
alternativ 2. Detta intrång bedöms av Ystad kommun som ej acceptabelt utifrån 
konsekvenserna på berörd fastighet. Alternativet anses därför ej aktuellt att arbeta vidare med.  
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3 Kostnader 
Utifrån framtagna alternativ har en översiktlig bedömning gjorts av anläggningskostnaderna för 
alternativ 1 och 2, vilket visas i Tabell 1 nedan.  

För gång- och cykelporten har antagits en fri öppning på 3,3 meter, vilket motsvarar gång- och 
cykelbanans bredd plus stödremsa på vardera sidan på 0,15 meter. Brobredden har antagits till 
7 meter. Markförhållandena antas vara tillräckligt goda för att kunna utföra bron som en 
plattrambro grundlagd med platta på mark utan att pålning krävs.  

I kalkylen antas att gång- och cykelporten kan byggas på plats. Om det endast får ske kortare 
tågstopp måste porten lanseras in vilket innebär ökade kostnader. Att lansera in porten bedöms 
ej som möjligt i alternativ 1 på grund av de små utrymmen som finns att tillgå.  

 
Tabell 1 Översiktlig kostnadskalkyl 

  Alternativ 1 Alternativ 2 
Gång- och cykelport 800 000 1 100 000 
Asfalt inkl. schakt, anslutande gång- och cykelväg 

 
210 000 

   Totalt  800 000  1 310 000 

 

 

4 Slutsats/Rekommenderat alternativ 
I denna utredning har tre olika placeringar av ny planskild gång- och cykelmöjlighet studerats. 
Samtliga alternativ ökar oskyddade trafikanters framkomlighet samt trafiksäkerhet jämfört med 
dagens situation, men konsekvenserna av de olika alternativen skiljer sig åt.  

Alternativ 1 innebär stor påverkan på de fastigheter som ligger i direkt anslutning till dagens 
plankorsning och även in- och utfarter norr och söder om järnvägen längs med 
Kronoholmsvägen kommer påverkas. Att bygga porten vid sidan av järnvägen för att därefter 
lansera in den bedöms ej som möjligt i alternativ 1 på grund av de små utrymmen som finns att 
tillgå. Inlösen av fastigheter måste därför ske för att kunna få tillräckligt med utrymme för att 
anlägga porten. Framtagen kostnadskalkyl visar att gång- och cykelporten i alternativ 1 har en 
beräknat anläggningskostnad på 800 000 kr. Därutöver tillkommer kostnader för att 
åtgärda/justera de in- och utfarter både norr och söder om järnvägen som påverkas, samt 
eventuellt inlösen av fastigheter.  Sammantaget gör detta att alternativ i inte anses vara ett 
alternativ som bör utredas vidare.   

Alternativ 2 är det alternativ av de studerade som efter genomförd utredning framstår som det 
mest lämpliga alternativet att arbeta vidare med. Det orsakar ett mindre intrång på fastigheten 
Tankbåten 5, men detta bedöms som acceptabelt. Kostnadskalkylen visar en bedömd kostnad 
för alternativ 2 på cirka 1,3 miljoner kronor, vilket inkluderar gång- och cykelvägen norr och 
söder om porten.  
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5 Fortsatt arbete 
Valt alternativ bör detaljstuderas med avseende på tekniskt utförande och utformning.  

Exempelvis bör en kompletterande inmätning och geoteknisk undersökning genomföras för att 
få en tydligare bild av hur terrängförhållandena och grundläggningsmöjligheterna ser ut vid tänkt 
placering av gång- och cykelport och tillhörande gång- och cykelväg. Det bör även utredas mer 
kring den tänkta gång- och cykelportens konstruktion och utformning, samt utformningen av 
anslutande gång- och cykelvägar. 

Innan fortsatt arbete sker bör en dialog ske med Trafikverket, så att förutsättningarna för 
anläggandet av gång- och cykelporten under järnvägen blir klarlagda.  
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Bilagor: 
Översiktlig skiss alternativ 2 
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