RAPPORT

TRAFIKUTREDNING
MKB Planprogram Ystad Hamnstaden

2019-03-21

UPPDRAG

281561, MKB Planprogram Hamnstaden Ystad

Titel på rapport:

TRAFIKUTREDNING
MKB Planprogram Ystad Hamnstaden
2019-03-21

Datum:
MEDVERKANDE
Beställare:

Ystads kommun, Stadsbyggnadsavdelningen

vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvCarina Tenngart Ivarsson
Kontaktperson:

Leila Ekman

Konsult:
Uppdragsansvarig:
Handläggare:
Kvalitetsgranskare:

Tyréns AB
Cristiano Piga
Anna-Karin Ekström
Cristiano Piga

Tyréns AB 205 19 Malmö
Besök: Isbergs gata 15
Tel:010 452 20 00 www.tyrens.se
Säte: Stockholm Org.nr: 556194-7986

2019-03-21

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
1

BAKGRUND OCH SYFTE ................................................................................................. 5

2

FÖRUTSÄTTNINGAR ........................................................................................................ 5
2.1

BILTRAFIK................................................................................................................................ 5

2.2

HAMNTRAFIK......................................................................................................................... 6

2.3

KOLLEKTIVTRAFIK .............................................................................................................. 7

2.3.1 JÄRNVÄGSTRAFIK ................................................................................................7
2.3.2 BUSSTRAFIK .........................................................................................................7
2.4

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK SAMT MÅLPUNKTER .................................................. 9

2.5

TRAFIKSÄKERHET.............................................................................................................. 10

2.6

PLANERAD UTBYGGNAD ................................................................................................ 11

2.6.1 BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER .................................................................... 11
2.6.2 GATUNÄT .......................................................................................................... 11
2.6.3 GÅNG- OCH CYKELNÄT .................................................................................... 11
2.6.4 KOLLEKTIVTRAFIK ............................................................................................ 12
2.7

3

4

ALTERNATIV ........................................................................................................................ 12

UTFORMNINGSPRINCIPER.......................................................................................... 13
3.1

BILTRAFIK.............................................................................................................................. 13

3.2

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK ............................................................................................ 14

KONSEKVENSER .............................................................................................................. 14
4.1

TRAFIKALSTRING............................................................................................................... 14

4.2

TRAFIKFÖRDELNING ........................................................................................................ 15

4.3

FRAMTIDA HAMNTRAFIK............................................................................................... 15

4.4

TRAFIKPROGNOS ÅR 2040 ............................................................................................ 15

4.5

PARKERINGSBEHOV .......................................................................................................... 16

4.5.1 BILPARKERING................................................................................................... 16
4.5.2 CYKELPARKERING ............................................................................................. 17
4.6

FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET ............................................................ 17

4.6.1 BILTRAFIK.......................................................................................................... 18
4.6.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK ............................................................................... 18
4.7

TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET .......................................................................... 19

4.7.1 BILTRAFIK.......................................................................................................... 19
4.7.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK ............................................................................... 19

5

SAMMANFATTANDE SLUTSATS .............................................................................. 20

BILAGA

Uppdrag: 281561, MKB Planprogram Hamnstaden
Beställare: Ystads kommun Plan- och bygglovsavdelningen

2019-03-21

O:\MAL\281561\T\rapport\Planprogram Ystad Hamnstad Trafikutredning rev 190321.docx

3(21)

Uppdrag: 281561, MKB Planprogram Hamnstaden
Beställare: Ystads kommun Plan- och bygglovsavdelningen

2019-03-21

O:\MAL\281561\T\rapport\Planprogram Ystad Hamnstad Trafikutredning rev 190321.docx

4(21)

1

BAKGRUND OCH SYFTE

Ystads kommun håller på att ta fram ett planprogram med syfte att studera förutsättningarna för
att utveckla de inre och centrumnära delarna av hamnområdet för blandad stadsbebyggelse.
Hamnverksamheten i Ystad som idag använder delar av området planeras att flyttas söderut till
den yttre hamnbassängen då verksamheten ställer nya krav på bl a kajernas längd mm. Detta
öppnar upp för att en alternativ användning av det inre hamnområdet. På sikt kommer ytor för
stadsutveckling att frigöras i området vilket tidigare har beskrivits i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Ystad tätort. Planprogrammet är ett steg i det fortsatta arbetet för att genomföra
den målbild som uttrycks i FÖP Staden Ystad 2030.
Syftet med trafikutredningen är att studera trafiksituationen när planområdet har byggts ut i enlighet med den strukturbild som tagits fram till planprogrammet.

2

FÖRUTSÄTTNINGAR

2.1

BILTRAFIK

Norr om planområdet passerar Österleden-Sjömansgatan som ett av tre övergripande öst-västliga stråk för biltrafik i Ystad. I väster övergår gatan i Malmövägen som ansluter till E65 i nordväst. Ytterligare nord-sydliga stråk är Hamngatan-Garvaregränd-Klostergatan genom Gamla staden som har begränsad framkomlighet för biltrafik, Jennygatan-Surbrunnsvägen genom Surbrunnsområdet samt Fridhemsgatan som samtliga ansluter till Kristianstadvägen, nästa öst-västliga stråk genom Ystad. Dessa stråk hanterar huvudsakligen lokal trafik och infartstrafik med
målpunkter inne i staden.
Längst i öster ansluter Österleden till Södra Dragongatan söderut mot hamnen och Dragongatan
norrut mot väg 13, 19 och E65 via Dag Hammarskjölds väg, det tredje öst-västliga huvudstråket i
Ystad. Dragongatan och Dag Hammarskjölds väg hanterar såväl infartstrafik som genomfartstrafik, bl a hamntrafiken, i Ystad.
Ystads kommun har genomfört trafikräkningar på det berörda huvudvägnätet under november
2017. Dessa har räknats om till årsdygnstrafik med hjälp av Trafikverkets (TRV) schabloner för
säsongsvariationer.
Trafikflödet på de aktuella gatorna, årsdygnet 2017, redovisas i tabellen, räknepunkternas läge
framgår av kartbilden nedan.
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Trafikräkningar 2017, räknepunkternas placering.

Totalt antal fordon per dygn
7400

Andel tung
trafik
6%

2. Österleden, öster om Lingsgatan

8600

8%

3. Österleden, väster om Fridhemsgatan

6900

8%

4. Österleden, väster om Södra Dragongatan (Finakorset)

6100

9%

5. Österleden, öster om Södra Dragongatan (Finakorset)

7500

19%

6. Väg 9, öster om Dragongatan

10 300

7%

7. Dragongatan, norr om Österleden

11 100

15%

8. Södra Dragongatan, söder om Österleden

5300*

33%

ÅDT 2017
1. Sjömansgatan, öster om Stora Västergatan

* Endast tre dagars räkning pga bortfall.

2.2

HAMNTRAFIK

Den landburna trafiken till och från hamnen i öster uppgick år 2017 till totalt 569 836 personbilar och 252 832 lastbilar, med 3570 anlöp under året enligt uppgift från Ystad Hamn Logistik
AB, YHLAB.
Omräknat till genomsnittlig årsdygnstrafik år 2017 uppgår antalet personbilar till ca 1560 fordon/dygn och antalet lastbilar till ca 700 fordon/dygn, totalt ca 2260 fordon/dygn. Denna trafik
ansluter via Södra Dragongatan till Österleden i Finakorset i öster.
Även inom den västra delen av hamnen, som ansluter till Österleden vid Hamngatan och vid
Båtsmansgatan, alstras biltrafik från boende och befintliga verksamheter inom området. Här alstras bland annat trafik av Bornholmsterminalen, anknuten till gående passagerare med färjan etc,
vilka parkerar på hamnplanen i anslutning till terminalen. Delar av det befintliga innehållet i området kommer att ligga kvar efter utbyggnaden av planområdet, t ex bostäder, viss handel- och
kontorsverksamhet, vårdcentral mm.
Det finns inte några trafikräkningar inom området eller för anslutningarna till Österleden, varför
omfattningen av den befintliga trafiken till/från området är okänd. Gamla trafikräkningar för år
2004, erhållna från Ystads kommun i samband med framtagande av trafikplan år 2005, anger
flödet på Hamngatan vid Tullkammaren till 2500 fordon/dygn och flödet på Spanienfararegatan
vid Båtsmansgatan till 1000 fordon/dygn.
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2.3

KOLLEKTIVTRAFIK

2.3.1 JÄRNVÄGSTRAFIK
Järnvägsstationen i Ystad är belägen i planområdets norra del. Trafikeringen på Ystadbanan och
Simrishamnsbanan uppgår till följande idag och vid prognosåret 2040 enligt uppgifter hämtade
på Trafikverkets hemsida.
Tågtyp

Idag
Antal tåg per dygn

År 2040
Antal tåg per dygn

78
0

88
12

4
82

4
104

40

38

Ystadbanan
Pågatåg, Malmö-Ystad
IC Bornholmståg, Malmö-Ystad
Godståg
Summa Ystadbanan
Simrishamnsbanan
Pågatåg, Ystad-Simrishamn

På Ystadbanan ökar antalet tågpassager med 22 stycken vid prognosåret 2040 jämfört med
idag, medan antalet passager på Simrishamnsbanan minskar med 2 stycken.
2.3.2 BUSSTRAFIK
Såväl stadsbuss som regionbussar trafikerar stationen i Ystad. I bilden nedan redovisas stadbusslinjernas sträckningar i staden och i anslutning till planområdet.

Stadsbusslinjer i Ystad i planområdets närhet, källa: Kommunkartan på ystad.se, uttag 2018-02-01.

Stationen trafikeras av stadbusslinje 1-5. Dessutom trafikeras stationen av 8 regionbusslinjer. I
tabellen nedan redovisas samtliga busslinjer som trafikerar Ystad station samt antal turer
till+från stationen per vardagsdygn.
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Busslinje

Totalt antal turer, till+från
per vardagsdygn

Stadsbuss
1 – Stationen-Västra Sjöstaden
2 – Stationen – Regementet
3 – Stationen-Backaskolan-StationenEdvinshem-Åkesholm-Stationen
4 – Stationen-Kjällesjö
5 – Stationen-Saltsjöbaden
Regionbuss
190 – Ystad-Trelleborg
Skåneexpressen 4 – Ystad-Kristianstad
301 – Ystad-Sjöbo
307 – Ystad-Skurup via Skårby, beställs
308 – Ystad-Skurup via Skivarp m fl, beställs
337 – Ystad-Tomelilla
392 – Ystad-Hagestad, vissa turer beställs
570 – Ystad-Simrishamn
Totalt

52
53
29
54
50
49
42
82
12
10
7
11
38
489

Totalt trafikeras Ystad station av knappt 500 bussturer under ett vardagsdygn.
Ett nytt stadsbussnät planeras att införas i augusti 2019, se följande bild. Samtliga busslinjer
kommer då att köra med halvtimmestrafik och trafikerar stationen.

Nytt stadsbussnät. Källa: Ystads kommun.
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2.4

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK SAMT MÅLPUNKTER

Cykelnätet i Ystad i de centralare delarna av Ystad och inom och i anslutning till planområdet
framgår av bilden nedan. I bilden framgår även flera av de målpunkter som finns inom staden.

Befintliga cykelvägar i Ystad i planområdets närhet, källa: Kommunkartan på ystad.se, uttag 2018-02-01.

Idag kan man cykla i ett öst-västlig stråk separerad från biltrafik utmed större delen av Österleden. På sträckan mellan stationen och Malmövägen i nordväst finns inga separerade cykelvägar
utan där får man cykla i blandtrafik med bilarna på Österleden och Sjömansgatan. Möjlighet
finns dock att välja alternativa stråk och mindre trafikerade gator genom centrum eller genom
hamnområdet för att röra sig mot väster och nordväst.
Inne i hamnområdet cyklar man i blandtrafik på Spanienfararegatan och längre österut finns separerade cykelvägar utmed Ekenäsgatan och Bornholmsgatan mot idrottsplatsen och stränderna
i Sandskogen.
Cykelpassager i plan tvärs järnvägen och Österleden/Sjömansgatan i anslutning till hamnområdet finns vid Båtsmansgatan i väster och vid Finakorset i öster (röd stjärna i bilden). Det går även
som cyklist att korsa järnvägen och Österleden vid Hamngatan, även om här inte finns någon
målad cykelpassage.
För gående finns passagemöjligheter i plan vid Båtsmansgatan i väster, vid Hamngatan och vid
stationen mitt på sträckan samt vid Finakorset i öster (blå stjärna i bilden). En planskild gångbro
över bangårdsområdet finns också i höjd med Jennygatan (grön linje i bilden).
Längre västerut, öster om Gjuterigatan, finns möjlighet för oskyddade trafikanter att passera
järnvägen planskilt för vidare färd mot nordvästra delarna av Ystad och de verksamhetsområden
och handelsytor som finns där (grön stjärna i bilden).
Från passagen vid Hamngatan och stationen når man i ett nord-sydligt stråk de centrala delarna
av Ystad, Gamla staden, och dess utbud av handel och restauranger mm till exempel utmed gågatan. Längre norrut ligger bland annat sjukhusområdet. Här färdas man på cykel i blandtrafik.
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Från passagen vid stationen och den planskilda passagen över bangården når man det separerade nord-sydliga stråket längs Jennygatan upp mot Surbrunnsområdet utmed vilket flera skolor,
badhuset och Ystad Arena är belägna och vidare upp till det öst-västliga stråket utmed Kristianstadvägen. I förlängningen nås även verksamhetsområden och handelsytor i Ystads östra delar,
runt Dragongatan och Fridhemsgatan samt Regementsområdet i öster.
Separerat gång- och cykelstråk finns även utmed Dragongatan i öster.
2.5

TRAFIKSÄKERHET

Uttag från STRADA har gjorts för den senaste femårsperioden. Analysen har fokuserat på anslutningarna från planområdet till omgivande gatunät och gång- och cykelnät.
Det kan konstateras att det inträffar en del olyckor med oskyddade trafikanter men att i merparten av dessa har man snubblat, halkat på spåren, fastnat i spåren med cykelhjul osv. Skadeföljden i dessa olyckor var lindrig eller måttlig.
Vid Hamngatan har det inträffat en olycka med allvarlig skadeföljd där en oskyddad gångtrafikant, som gått under bommarna när dessa varit nere, blivit påkörd av tåget.
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2.6

PLANERAD UTBYGGNAD

Strukturbild för den planerade utbyggnaden av planområdet som är utgångspunkt för utredningen redovisas i bilaga.
2.6.1 BOSTÄDER OCH VERKSAMHETER
Följande utbyggnadsvolymer är framtagna till planprogrammets strukturbild. Dessa ligger till
grund för beräkningen av planområdets trafikalstring och parkeringsbehov.
Bostäder
varav
Lägenheter
Radhus
Verksamheter
Förskola
Handel/restaurang
Kontor/verksamheter

1500 totalt
1350 st
150 st
5 000 kvm, 2 st
10 000 kvm, antagit 3000 kvm restaurang, 7000 kvm handel typ närbutik/mindre butik med huvudsakligen ”lokala” kunder
45 000 kvm

Inom området planeras även för två parkeringshus. Dessa antas dels ta hand om stora delar av
den trafik som alstras av boende och verksamheter inom området, dels användas för parkering
till boende och verksamheter/handel i centrala Ystad och till stationen mm.
2.6.2 GATUNÄT
Norr om planområdet passerar det öst-västliga stråket Österleden-Sjömansgatan som är en del
av huvudvägnätet i Ystad och hanterar stora trafikmängder dagligen.
Idag kan man ansluta med bil till Österleden-Sjömansgatan i tre punkter på den aktuella
sträckan, vid Båtsmansgatan i väster, vid Hamngatan mitt på sträckan och vid Finakorset i öster.
Enligt strukturbilden till planprogrammet kommer anslutningen vid Hamngatan att utgå. Den
västra delen av planområdet ansluter till Sjömansgatan ungefär vid Båtsmansgatan i väster. Om
anslutningen kommer att ske i befintlig anslutning eller om en ny anslutning kommer att skapas,
t ex möjligheten att skapa en planskild korsning med järnvägen, är inte studerat.
Den östra delen av planområdet antas huvudsakligen ansluta till Österleden i Finakorset, via Ekenäsgatan/Bornholmsgatan. Finakorset har tidvis begränsad framkomlighet redan idag, till följd
av framför allt hamntrafiken.
Från uppsamlingsgatorna i öster och väster, grå heldragna linjer i strukturbilden, når man lokalgatorna som är avsedda för boendetrafik i området. Övriga stråk är, i huvudsak, endast avsedda
för gång- och cykeltrafik, streckade linjer i strukturbilden.
Enligt uppgift från kommunen ska dock, vilket inte framgår av strukturbilden, möjlighet finnas
att köra mellan västra och östra delen av planområdet. Platsen mellan områdena kommer att utformas med tonvikt på de gåendes villkor, t ex som ett gångfartsområde. Platsen ska upplevas
som ett mindre attraktivt vägval för biltrafik. Detta då man vill styra genomfartstrafiken till och
från hamnen till större trafikleder.
2.6.3 GÅNG- OCH CYKELNÄT
Gående och cyklister kommer att vara prioriterade inom Hamnstaden och trafikstrukturen ger
goda förutsättningar för de oskyddade trafikanterna att röra sig på sina villkor.
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Anslutningen till Österleden via Hamngatan planeras utgå för biltrafik och kommer endast att
vara öppen för gång- och cykeltrafik. För de oskyddade trafikanterna kommer planområdet precis som idag att ansluta till norra sidan av järnvägen i ytterligare två punkter, vid stationen och
vid den befintliga gångbron över bangården i höjd med Jennygatan.
Då biltrafiken utgår vid Hamngatan ges en möjlighet att förstärka det nord-sydliga stråket för
oskyddade trafikanter genom centrum och koppla staden till hamnområdet och vattnet. Även vid
den befintliga gångbron över bangården ges möjlighet att förstärka passagen över Österleden
och koppla ihop det befintliga nord-sydliga stråket längs Jennygatan med den nya bebyggelsen i
planområdet östra delar och vidare mot söder utmed Bornholmsgatan mot hamnen, idrottsplatsen och stränderna i Sandskogen.
Möjlighet att korsa järnvägsspåren antas även finnas vid Båtsmansgatan i väster och vid Finakorset i öster, som idag. I cykelplanen, som antogs i februari 2018, redovisas ett framtida cykelnät
med en kompletterande koppling utmed Österleden-Sjömansgatan som skapar ett fullständigt
öst-västligt gång- och cykelstråk utmed hela planområdet.
Inne i planområdet planeras för väl utbyggda stråk för gång och cykel, i attraktiva lägen utmed
vattnet och genom bostadsområdena, separerat från uppsamlingsgatorna i öst och väst. Centralt
i området förutsätts det interna gatunätet prioritera oskyddade trafikanter, det ska gå att köra
bil för att t ex nå sin bostad och även passera genom området med bil, men detta ska ske på de
oskyddade trafikanternas villkor och utformning ska inte uppmuntra till att köra igenom planområdet, den öst-västliga biltrafiken ska så långt som möjligt använda huvudvägnätet, Österleden.
2.6.4 KOLLEKTIVTRAFIK
Planområdet ligger i ett mycket kollektivtrafiknära läge, med Ystad station i planområdets norra
del. Såväl stadsbusstrafik som regional tåg- och busstrafik finns därmed inom, som längst, ca
600 m gång-/cykelavstånd. Detta ger goda möjligheter för boende och verksamma inom planområdet att välja hållbara färdmedel för att transportera sig såväl inom som utanför staden.
I dagsläget vänder stationen sig mot staden. För att göra det mer attraktivt att välja kollektiva
färdmedel för boende och verksamma inom planområdet bör även havssidan av stationen rustas
upp och vara mer inbjudande. Möjligheterna att ansluta till stationen till fots eller med cykel
måste vara goda, från alla håll.
2.7

ALTERNATIV

I konsekvensbeskrivningen jämförs utbyggnadsalternativet med ett nollalternativ.
Nollalternativet utgör en tänkt framtida situation där utbyggnadsförslaget inte realiseras. I nollalternativet antas i detta fall att det aktuella planområdet kommer att ha den användning som de
nu gällande detaljplanerna och nu gällande tillstånd för verksamhet i hamnen reglerar och medger.
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3

UTFORMNINGSPRINCIPER

Syftet med detta kapitel är att lyfta fram övergripande planeringsprinciper ur ett trafikperspektiv
och belysa vad som är viktigt att ta hänsyn till i arbetet med utformningen av trafiknäten i planområdet.
3.1

BILTRAFIK

Bilnätet kan delas in i ett huvudnät och ett lokalnät.
Huvudnätet är övergripande och består av regionala kopplingar och länkar som har en förbindande funktion i samhället. Varje korsning eller anslutning medför en konfliktpunkt, varför man
bör vara restriktiv med för många korsningspunkter framför allt på huvudnätet där hastigheten
kan vara hög. Fördelen med att ha många anslutningar till ett planområde är dock att trafiken
fördelas mer i det inre gatunätet istället för att koncentreras till och belasta vissa gator. Österleden-Sjömansgatan ingår i Ystads huvudnät och planområdet antas ansluta till detta i två anslutningspunkter, vid Båtsmansgatan i väster och Finakorset i öster.
Lokalnätet inne i planområdet bör ha en småskalig karaktär där de olika trafikantgrupperna
möts på liknande villkor samtidigt som strukturen om möjligt kan erbjuda alternativa färdvägar.
På lokalnätet är boendemiljön och trafikrörelser med låga hastigheter prioriterade och fokus ligger på de oskyddade trafikanterna som färdas i blandtrafik. Hastigheten bör därför inte överstiga 30 km/tim.
För att få ett väl fungerande system med låga hastigheter bör lokalnätet dock ta stöd i en eller
ett par uppsamlingsgator, eventuellt med något högre hastigheter, där gång- och cykeltrafiken
gärna är separerad utmed huvudstråken. Uppsamlingsgatan har en funktion av ryggrad i området och bidrar till att skapa en hierarki och ökar orienterbarheten i området. Funktioner inom
planområdet som bör vara lättillgängliga med bil, t ex parkeringshus, vårdcentral mm bör i hög
grad lokaliseras i anslutning till uppsamlingsgatorna. Anslutningsvägarna till huvudnätet, Båtsmansgatan i väster och Bornholmsgatan/Ekenäsgatan, har funktionen av uppsamlingsgator och
bildar en ”ryggrad” för biltrafiken i området.
Ett internt gatunät med blandtrafik ställer höga krav på utformning för att säkerställa en låg hastighet. Korta länkar och en hög detaljrikedom är viktigt. Exempel på åtgärder för hastighetsdämpning:
·
·
·
·
·

Liten cirkulationsplats
Platsbildning/sidoförskjutning
Gupp
Upphöjd korsning
Sidoförskjutning/siktbrytning med träd och möblering

På delar av lokalnätet kan även utformning som gångfartsområde, där bilarna färdas helt på de
gåendes villkor, vara aktuell.

Principskisser som visar hur lokalnätet kan delas in i olika länklängder vid 30km/h respektive 40km/h.
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Detaljutformningen av gatorna inne i området ska göras med hänsyn till räddningstjänstens behov av framkomlighet och tillgänglighet.
3.2

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK

Gång- och cykelnätet kan likt biltrafiken delas in i ett huvudnät och ett lokalnät.
Huvudnätet för gång- och cykeltrafiken ska vara gent och tydligt kopplat till viktiga målpunkter.
På huvudnätet ska gående och cyklande prioriteras när det gäller säkerhet, trygghet och tillgänglighet. Gång- och cykeltrafiken bör vara separerade från biltrafiken så mycket som möjligt. Särskilt viktiga är stråken till skolor och fritidsverksamheter. Den separerade sträckan utmed Österleden och stråken utmed Jennygatan och Dragongatan utgör de delar av huvudnätet i Ystad som
är av vikt för planområdet. I cykelplanen är även stråket genom den framtida Hamnstaden utpekat som en del av huvudnätet.
Lokalnätet för gång- och cykeltrafiken inne i planområdet är finmaskigare. I lokalnätet sker trafiken dels i blandtrafik, varför det är viktigt med låga hastigheter, dels som separerade länkar genom grönytor, utmed kajerna etc. Lokalnätet inom planområdet kan koppla vidare till övrigt lokalnät i Ystad via och tvärs huvudnätet, t ex kopplingarna till de gamla, centrala delarna av Ystad, via Hamngatan mm. Särskild omsorg bör läggas där lokalnäten har dagis/förskola/lekplats
som målpunkt.

4

KONSEKVENSER

4.1

TRAFIKALSTRING

Planområdets trafikalstring har beräknats med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg baserat på utbyggnadsvolymerna redovisade under Planerad utbyggnad. Resultatet av beräkningarna
ska tolkas med försiktighet men ger en indikation om hur mycket trafik planområdet skulle
kunna alstra under ett dygn.
I tabellen redovisas totalt antal resor (gång, cykel, bil och kollektivtrafik), andel bilresor och den
årsdygnstrafik bilresorna, inkl andel tung trafik, som planområdet beräknas ge upphov till totalt
sett. Även andel och antal gång- och cykelresor redovisas.

Lägenheter
Radhus
Förskola
Restaurang
Handel
Kontor/verksamheter
Summa

Totalt antal
resor

Andel bilresor

7000
1100
2000
2000
2400

26%
45%
40%
20%
8%

ÅDT
fordon/
dygn
1550
435
600
320
175

2%
2%
1%
5%
7%

Andel gångoch cykelresor
69%
49%
58%
73%
90%

Antal gångoch cykelresor/dygn
4800
540
1150
1450
2150

5700

49%

2200

5%

43%

2440

20 200

32%

5280

3%

62%

12530

Andel tung
trafik

Totalt beräknas planområdet alstra ca 5300 fordon per dygn, varav 3% tung trafik. Andelen bilresor av totalt antal resor beräknas uppgå till drygt 30%, vilket är lågt sett till Ystadbornas resvanor idag. Den låga andelen bilresor beror främst på det centrala läget i huvudorten inom kommunen, vilket gör att man är mer benägen att gå till sina målpunkter. Årsdygnstrafiken, antal
fordon per dygn, beräknas med utgångspunkt i antalet bilresor med hänsyn tagen till typ av resa
(arbete, fritid mm) och beläggningsgrad (hur många personer som reser i ett fordon).
Till denna trafik ska läggas trafik till/från befintliga verksamheter/bostäder inom området, samt
ny verksamhet i terminalbyggnaden. Denna har med trafikalstringsverktygets hjälp beräknats
uppgå till ca 700 fordon/dygn.
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Antagandet har gjorts, vilket stämts av med Ystads kommun, att utbyggnaderna fördelar sig
med ca 40% i väster, där biltrafiken huvudsakligen antas ansluta till Sjömansgatan vid Båtsmansgatan i väster, och 60% i öster, där biltrafiken huvudsakligen antas ansluta till Österleden via
Bornholmsgatan/Ekenäsgatan och Finakorset i öster.
Gång- och cykeltrafiken antas fördela sig på västra och östra delen på motsvarande sätt. Denna
trafik rör sig fritt mellan områdena och det kan antas att en del av dessa trafikanter dels stannar
inom planområdet men också i större utsträckning rör sig mot planområdets västra delar och
ansluter till de övergripande gång- och cykelstråken i Ystad vid t ex Hamngatan och Jennygatan
och i mindre utsträckning rör sig mot öster, Finakorset, och mot söder.
Antagandet görs också att utbytet mellan västra och östra sidan utgör ca 10-20% av de alstrade
biltrafiken (500-1100 fordon/dygn), där det huvudsakligen är trafik alstrad i östra delen som silar genom planområdet mot väster. Det antas emellertid att hamntrafiken inte kommer att köra
genom planområdet.
4.2

TRAFIKFÖRDELNING

Trafiken till/från planområdet har, baserat på RVU Skåne 2013, bedömts fördela sig enligt följande på vägnätet.
Fördelning
Inom Ystad tätort
väg 9 väst

Bostäder

Verksamheter

Handel

50%

50%

50%

5%

5%

10%

20%

25%

5%

5%

5%

10%

väg 19 nordöst

10%

10%

10%

väg 9 öst

10%

5%

15%

E65 nordväst
väg 13 norr

Hur gång- och cykeltrafiken fördelar sig är svårt att bedöma. En del kan dock antas ha stationen
som målpunkt för vidare färd mot Malmö, Lund, Helsingborg mm med tåg eller buss, sk kedjeresor. På motsvarande sätt kan antas att en del anställda inom planområdet kommer med tåg eller
buss till stationen för att sedan gå till sin arbetsplats. Barn och ungdom går eller cyklar till skolan som ligger utanför planområdet och man går eller cyklar till fritidsaktiviteter och andra målpunkter som vårdinrättningar, bibliotek, handel mm.
4.3

FRAMTIDA HAMNTRAFIK

YHLAB har tagit fram en prognos för den landburna trafiken till/från hamnen för nollalternativet
respektive utbyggnadsalternativet.
Prognosen för nollalternativet utgår från 4100 anlöp per år enligt nu gällande tillstånd. Baserat
på underlag från hamnen beräknas trafiken uppgå till ca 1750 personbilar samt ca 1000 lastbilar
vid prognosåret 2040, omräknat till genomsnittlig årsdygnstrafik.
För utbyggnadsalternativet antas antalet anlöp per år uppgå till 10 000 (maxscenario), vilket kräver nytt tillstånd. Baserat på underlag från hamnen beräknas trafiken uppgå till ca 7000 personbilar samt ca 2300 lastbilar under ett genomsnittligt årsdygn vid prognosåret 2040.
4.4

TRAFIKPROGNOS ÅR 2040

Prognosåret är satt till år 2040. Osäkerheterna kring hur en framtida trafiksituation kan se ut är
stora och det är många aspekter som spelar in. Framtida utbyggnader och en växande befolkning i kommunen och i regionen kan bidra till ökad trafik på Österleden-Sjömansgatan, även om
antalet bilresor per capita kan väntas minska. För att exemplifiera en framtida trafiksituation, ett
worst case-scenario, har följande metod använts.
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Den övriga trafiken på det studerade vägnätet har rensats för hamntrafiken för år 2017, enligt
ovan, och har därefter räknats upp till prognosåret 2040 mha Trafikverkets uppräkningsfaktorer
för Skåne län, ca 1,4% per år för personbilar och ca 1,5% per år för lastbil. Därefter har den prognostiserade trafiken till/från hamnen för nollalternativet respektive utbyggnadsalternativet
lagts till samt i utbyggnadsalternativet även planområdets trafikalstring. I tabellen för utbyggnadsalternativet redovisas även planområdets andel av det totala trafikflödet på gatorna.
Totalt antal fordon
per dygn

Andel tung
trafik

1. Sjömansgatan, öster om Stora Västergatan

10 300

7%

2. Österleden, öster om Lingsgatan

11 900

8%

3. Österleden, väster om Fridhemsgatan

9500

8%

4. Österleden, väster om Södra Dragongatan (Finakorset)

8500

9%

5. Österleden, öster om Södra Dragongatan (Finakorset)

10 100

21%

6. Väg 9, öster om Dragongatan

14 200

7%

7. Dragongatan, norr om Österleden

15 100

16%

7000

35%

NOLLALTERNATIVET ÅDT 2040

8. Södra Dragongatan, söder om Österleden

Totalt antal fordon per dygn

Andel
tung
trafik

Planområdets
andel
av totalt antal
f/d

1. Sjömansgatan, öster om Stora Västergatan

12 200

6%

13%

2. Österleden, öster om Lingsgatan

13 900

8%

11%

3. Österleden, väster om Fridhemsgatan

11 800

7%

15%

4. Österleden, väster om Södra Dragongatan (Finakorset)

10 700

8%

17%

5. Österleden, öster om Södra Dragongatan (Finakorset)

18 500

19%

12%

6. Väg 9, öster om Dragongatan

15 200

7%

3%

7. Dragongatan, norr om Österleden

22 500

16%

4%

8. Södra Dragongatan, söder om Österleden

16 500

24%

18%

3 100

4%

100%

UTBYGGNADSALTERNATIVET ÅDT 2040

Planområdets anslutning till Sjömansgatan i väst

Någon utläggning av gång- och cykeltrafik har inte gjorts.
4.5

PARKERINGSBEHOV

En översiktlig bedömning av planområdets parkeringsbehov har genomförts. Parkeringsbehovet
för bil för lägenheter har beräknats som ett nyckeltal för strukturplanen och har hämtats därifrån. För övriga verksamhetstyper och för cykelparkering har behovstalen lånats från Malmö
stads och Lunds parkeringsnormer.
4.5.1 BILPARKERING
Behovet av parkering för bil ställs samman i tabellen nedan.
För radhusen antas parkeringsbehovet lösas inom den egna fastigheten.
Parkeringsbehovet för handel och restaurang är svårare att bedöma och är i stor grad beroende
på vilken typ av handel/restaurang som etableras i området. Generellt antas att dessa verksamheter främst vänder sig till boende och verksamma inom och i anslutning till området eller besökare som i liten utsträckning kör bil, varför de inte genererar några större trafikmängder och
därmed har ett begränsat behov av parkering.
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Typ
Lägenheter utan bilpool
Lägenheter med bilpool
Kontor/verksamheter
Förskola
Totalt

Parkeringstal (p-tal)
0,7 per lägenhet
0,5 per lägenhet
9 platser per 1000 kvm
3 platser per 1000 kvm

Parkeringsbehov, antal bilplatser
945
675
405
15
Ca 1100-1400 bilplatser

Till det beräknade parkeringsbehovet kommer eventuellt det behov av parkering som kan hänföras till stationen i den mån detta inte löses på annan plats, på norra sidan av järnvägen.
Det faktiska behovet av bilplatser kan vara mindre, då en viss grad av samnyttjade kan uppnås,
där bilplatser för boende som huvudsakligen nyttjas nattetid och helger kan användas av t ex
kontorsverksamheterna under dagtid. En översiktlig bedömning ger att samnyttjande kan
minska behovet av bilplatser till ca 900-1100 bilplatser exkl stationens behov.
Merparten av parkeringsbehovet för bil antas lösas i två samlade parkeringsanläggningar, parkeringshus, som planeras i norra delen av planområdet, i anslutning till infartsvägarna, vilket bidrar till att minska biltrafiken inne i området. Parkeringshusen ska enligt planprogrammet innehålla 1200 bilplatser. Utrymme finns att bygga ut parkeringshuset i öster och i väster kan ytterligare parkering tillskapas väster om Sockersilon, vilket sannolikt kommer att behövas för att
täcka ett totalt parkeringsbehov som även omfattar stationens och delar av centrala Ystads behov.
De planerade parkeringshusen ligger inom ett gångavstånd på max 400 meter för merparten av
planområdet. Till sydöstra delen, närmast färjehamnen, kan gångavståndet dock vara något
längre än 400 meter. Angöringsplatser för att lämna av passagerare och varor i direkt anslutning
till bostäderna bör anordnas. Även parkeringsplatser för funktionsnedsatta behöver finnas vid
bostäderna.
4.5.2 CYKELPARKERING
Behovet av parkering för cykel ställs samman i tabellen nedan. För radhusen antas cykelplatsbehovet lösas in den egna fastigheten.
Typ
Lägenheter
Kontor/verksamheter
Förskola
Totalt

Parkeringstal (p-tal)
2,5 platser per lägenhet
18 platser per 1000 kvm
20 platser per 1000 kvm

Parkeringsbehov, antal bilplatser
3500
810
200
Ca 4500 cykelplatser

Cykelparkering för boende och verksamheter bör anordnas i nära anslutning till dessa. Delar av
cykelparkering för framför allt bostäderna bör anordnas i stöldsäkra och väderskyddade utrymmen.
Inom planområdet bör allmänna cykelparkeringar anordnas i anslutning till målpunkter som stationen, områden med restauranger och caféer etc, nära entréer. Dessa kan samnyttjas med cykelparkering för andra verksamheter. Cykelparkering tar stora ytor i anspråk varför detta bör finnas
med tidigt i planeringen. Parkeringshus för cyklar kan vara ett sätt att minska ytbehovet.
4.6

FRAMKOMLIGHET OCH TILLGÄNGLIGHET

Framkomlighet är kopplat till fart, tid och kapacitet, hur snabbt och bekvämt man kan ta sig
fram, med bil eller cykel. Tillgänglighet är kopplat till närhet och med vilken ”lätthet” man når
sin målpunkt, där restid är en parameter men där framför allt möjlighet till angöring och parkering vid eller inom rimliga gångavstånd från målpunkten är relevant för biltrafikens tillgänglighet. Begreppen framkomlighet och tillgänglighet hänger ihop och kan ibland vara svåra att särskilja.
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4.6.1 BILTRAFIK
I kopplingarna mellan planområdet och huvudvägnätet, vid Båtsmansgatan och Finakorset, påverkas framkomligheten dels av trafikflödet på huvudvägen, Österleden-Sjömansgatan, och på
de anslutande vägarna, Båtsmansgatan och Södra Dragongatan, dels av tågtrafiken på Ystadbanan och Simrishamnsbanan. Begränsningar i framkomligheten i dessa korsningspunkter bidrar
till köbildning som har följdeffekter som buller och luftföroreningar mm, men kan också påverka
trafiksäkerheten negativt.
Redan idag finns problem med framkomligheten i Södra Dragongatans anslutning till Österleden, Finakorset, under vissa tider på dygnet (vid färjornas anlöp) och året (hamntrafik i kombination med sommartrafiken längs sydkusten). Vid prognosåret 2040 förväntas situationen i Finakorset vara i stort sett ohållbar, huvudsakligen till följd av den kraftiga ökningen av hamntrafiken i anslutningen. Kommunen har genomfört en trafikanalys1 för Finakorset i anslutning till en
tidigare åtgärdsvalsstudie kring farledsåtgärder.
Trafikanalysen visar att med en kombination av mindre trimningsåtgärder kan en framtida trafiksituation, prognosåret 2040, utan kapacitetsproblem uppnås under större delen av året. Vid
bomfällning växer emellertid köerna snabbt till följd av det stora trafikflödet från hamnen. Analysen konstaterar också att även ”trafiken från den planerade Hamnstaden ges god möjlighet att
ansluta till det övriga vägnätet”.
Trafikanalysen visar emellertid att det är svårt att hitta ett åtgärdsalternativ som kan hantera den
förväntade sommartrafiken och att det endast är en planskild trafiklösning som löser framkomlighetsproblemen i Finakorset vid en sådan trafiksituation.
Ystads kommun har även låtit genomföra en trafikanalys2 för Hamnstadens västra anslutning till
Sjömansgatan, vid Båtsmansgatan. Trafikanalysen visar att det inte förväntas bli några kapacitetsproblem i anslutningen till Sjömansgatan om planområdet skulle byggas ut idag. De kölängder som beräknas uppstå, uppstår i samband med bomfällning. Mellan bomfällningarna är framkomligheten god. Analysen har även gjorts för en situation där Hamngatans anslutning till Österleden finns kvar. Trafiken till och från planområdet fördelas då på de båda korsningarna. Inte
heller i detta alternativ förväntas några kapacitetsproblem uppstå.
Trafikanalysen är emellertid endast gjord för dagens trafiksituation. Vid en framtida trafiksituation, vid prognosåret 2040, finns en risk att problem med framkomligheten i anslutningen till
Sjömansgatan kan uppstå. Planerade utbyggnader i staden utöver Hamnstaden och i regionen
kan medföra att trafikflödet på Österleden-Sjömansgatan ökar. Enligt prognosen för Ystadbanan
kommer även antalet tågpassager på Ystadbanan att öka, med fler bomfällningar till följd. Under
sommartid ökar trafikflödet på sträckan förbi planområdet, vilket kan påverka framkomligheten i
anslutningarna från planområdet.
Internt inne i planområdet bör framkomligheten för bil generellt vara låg med låga körhastigheter. Tillgängligheten till vissa målpunkter som parkeringshus och vårdcentral bör dock vara
god. Tillgängligheten med bil till bostäderna kan vara mer begränsad, även om möjligheten att
köra ända fram till sin bostad ska finnas. Det ska också vara möjligt att köra mellan västra och
östra delen av planområdet men kopplingen ska vara nedtonad och ”otydlig” för biltrafiken,
gång- och cykeltrafiken ska vara prioriterad.
Tillgängligheten för nyttotrafik som varutransporter, renhållning och sophämtning mm ska säkerställas inom planområdet.
4.6.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Precis som för biltrafiken är det viktigt med god framkomlighet i anslutningarna till huvudnätet
för cykel. Kopplingarna mellan planområdet och Österleden ska vara tydliga och väl utformade
och orienterade mot huvudstråken, där framför allt stråket utmed Jennygatan är viktigt för barn

1
2

Trafikanalys Ystad Hamn PM Trafikanalys 2018-12-11, Ramböll.
Trafikanalys Ystads kommun – Hamnstaden, 2018-11-29, Ramböll.
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och ungdomar som cyklar till skolan. Även för de oskyddade trafikanterna påverkas framkomligheten av järnvägen och trafikflödet på Österleden. Möjligheten att anordna en planskild passage
bör studeras. En sådan är av vikt även ur trafiksäkerhetssynpunkt, att barn och ungdomar kan nå
skolor och fritidsaktiviteter på ett säkert sätt.
Även passagerna vid stationen och Hamngatan bör utformas för att säkra de oskyddade trafikanternas framkomlighet tvärs Österleden. Att Ystadborna kan nå stationen på ett säkert och effektivt sätt är vitalt för att öka andelen hållbara transporter, liksom att boende inom planområdet
kan nå utbudet i centrala Ystad.
Inne i planområdet bör huvudstråket i öst-västlig riktning genom området utformas med god orienterbarhet, goda siktförhållanden samt med säkra och framkomliga passager tvärs lokalvägnätet för bil. De oskyddade trafikanterna prioriteras i korsningar med biltrafiken. Även de nordsydliga stråken genom planområdet, framför allt mot stationen men även in mot staden, bör utformas med god framkomlighet och hög trafiksäkerhet.
I övrigt är tillgängligheten viktigast i utformningen och placeringen av de lokala gång- och cykelstråken inne i planområdet, genheten i gång- och cykelnätet är väsentlig. Viktiga målpunkter ska
kunna nås lätt, framför allt till fots. Stråken till parkeringshusen är angelägna, att kunna ställa
ifrån sig bilen tidigt och sedan lätt ta sig till fots till sin bostad, arbetsplats etc är av värde.
4.7

TRAFIKSÄKERHET OCH TRYGGHET

4.7.1 BILTRAFIK
För biltrafiken bedöms inte finnas några uttalade trafiksäkerhetsrisker. Körhastigheterna på lokalnätet inne i planområdet, men även på huvudvägnätet är låga. Siktförhållandena i anslutningspunkterna till huvudvägnätet ska vara fortsättningsvis goda.
Plankorsningarna med järnvägen vid Båtsmansgatan och Finakorset antas även fortsättningsvis
finnas kvar med helbomsanläggning.
4.7.2 GÅNG- OCH CYKELTRAFIK
Som nämnts tidigare är det viktigt att kunna passera Österleden och järnvägen på ett trafiksäkert sätt. Utformningen av passagerna, framför allt vid Hamngatan och stationen, bör vara upphöjda för att säkra låga körhastigheter på Österleden och ge tyngd åt passagerna och anslutningarna till planområdet. En eventuell stängning av Hamngatan för trafik medför att gatan och
dess fortsättning tvärs Österleden kan få en ny utformning som förstärker dess roll som ”entré”
till planområdet.
Det är viktigt att den planskilda anslutningen mellan planområdet och resten av staden, vid
Jennygatan, mot stråket norrut där ett flertal skolor och fritidsaktiviteter är belägna, utformas så
att det fungerar att ta cykeln med sig på ett enkelt sätt. Passagen ska vara trygg och säker, även
kvälls- och nattetid.
Även inne i området prioriteras de oskyddade trafikanternas säkerhet framför biltrafikens framkomlighet där näten korsar varandra. Kopplingarna till stationen är av särskild vikt.
Trygghet är en viktig aspekt redan i planeringsstadiet och man bör eftersträva att gaturummen
kan användas alla tider på dygnet. Otrygghet kan leda till att man väljer annat färdmedel,
t ex bilen istället för cykeln. Detta i sin tur kan öka otryggheten än mer för de som fortfarande
går och cyklar.
Trygghet handlar mycket om synbarhet och möten. Man känner sig trygg av att veta att någon
finns i närheten som kan se eller höra om något händer. Det är därför särskilt viktigt att bostäder och verksamheter vänds mot stråken.
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Trygghet handlar även mycket om sikt, att man hela tiden kan se vad som händer en bit fram på
sin färdväg. Därför är god belysning och vegetation som inte skymmer sikten viktigt längs gångoch cykelstråken.
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Planområdet har beräknats alstra ca 5300 fordon per dygn som antas ansluta till det övergripande gatunätet, till Österleden, i Ystad i två punkter, vid Båtsmansgatan i väster och i Finakorset i öster. I båda dessa anslutningar ska biltrafiken till planområdet även passera järnvägen.
Trafikflödet på Österleden-Sjömansgatan är stort redan idag och kan förväntas öka i framtiden
till följd av utbyggnadsplaner i kommunen och i regionen. Hamnen i Ystad ska flytta till ett nytt
läge längre söderut vilket öppnar möjlighet för hamnen att utöka sin verksamhet med en kraftig
ökning av landtrafiken till följd.
De trafikanalyser som har genomförts visar att det inte förväntas bli några framkomlighetsproblem i planområdets anslutning till Sjömansgatan i väster med dagens trafik. Någon analys för
en framtida trafiksituation har emellertid inte genomförts.
Analysen för anslutningen av östra delen av planområdet via Finakorset i öster kan fungera även
vid en framtida trafiksituation, prognosåret 2040, om en rad mindre trimningsåtgärder genomförs. Under sommartid kan emellertid framkomligheten i anslutningen tidvis vara begränsad.
Internt inom planområdet ska biltrafikens framkomlighet begränsas och tonas ner till förmån för
tillgängligheten för de oskyddade trafikanterna. Detta kommer att ställa krav på utformningen
av de gator där biltrafik ska vara möjlig men på de oskyddade trafikanternas, främst de gåendes,
villkor. Framför allt ska möjligheten att passera genom området med bil begränsas, om än vara
möjligt.
Samlade parkeringsanläggningar, parkeringshus, anordnas i norra delen av planområdet, i anslutning till infartsvägarna, vilket bidrar till mindre biltrafik inne i området. Korttidsangöring i
anslutning till bostäderna bör dock anordnas. Utöver planerade parkeringshus kan ytterligare
parkeringsmöjligheter behöva anordnas för att täcka det totala behovet av parkeringen för de
planerade utbyggnader samt för stationen och centrala Ystad.
Även för de oskyddade trafikanterna är anslutningarna till det övergripande cykelnätet och passagerna av Österleden viktiga. Huvudstråken ska vara gena, framkomliga och säkra och koppla
till de övergripande stråken i staden. Passager över bilvägar ska vara trafiksäkra och trygga. Möjligheten att anordna en planskild passage bör studeras.
Internt inom området ska gång- och cykeltrafiken prioriteras, framför allt på de avsnitt där man
färdas i blandtrafik med bil. Av särskild vikt är kopplingen till stationen för att skapa goda förutsättningar att välja kollektivtrafik framför bil.
Trygg cykelparkering ska anordnas i strategiska lägen, nära målpunkter och entréer.
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BILAGA
Strukturbild Ystad hamnstad.
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