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1 SYFTE  

I Simrislund i södra Simrishamn planeras ett nytt bostadsområde med radhus och 

lägenheter. Denna utredning syftar till att klargöra det nya områdets påverkan på 

trafiksystemet i form av en kapacitetsstudie av korsningen Ekegatan och 

Ehrnbergsgatan. Utredningen ska även ge förslag till principiell utformning av 

områdets gator och anslutning från Ekegatan.  

2 FÖRUTSÄTTNINGAR OCH NULÄGE  

Inom området planeras för sammantaget 60 bostäder varav 38 radhus och 22 

lägenheter. Precis utanför området ligger även en förskola om cirka 500 kvm. 

Anslutningen till denna ändras från den befintliga anslutningen via Klövergatan till att 

all angöring sker genom det nya området från Ekegatan. Området ligger i Simrishamns 

södra ytterområde och har därmed nära till väg 11 och väg 9 som leder till Malmö 

respektive Ystad. Området ansluter till befintligt gatunät via Ekegatan i norr som leder 

ut till korningen med Ehrnbergsgatan. I figur 1 visas Illustrationsplanen. 

 

 

Figur 1. Illustrationsplan 
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2.1 GÅNG- OCH CYKEL 

Området har goda kopplingar för oskyddade trafikanter i form av det befintliga gång- 

och cykelvägar. Det är genom detta möjligt att nå viktiga målpunkter så som 

Simrishamns centrum, busshållplatser och Simrishamns tågstation. Simrishamns 

station och centrum ligger knappt 2 km från området. I figur 2 visas områdets läge i 

Simrishamn samt hållplatser och stationens lokalisering.  

 

 

Figur 2. Områdets läge och målpunkter 

2.2 KOLLEKTIVTRAFIK 

Hållplatserna i planens anslutning trafikeras idag av busslinjerna 519 och 177. Linje 

591 trafikerar hållplatserna Betgatan och Ekegatan. Linjen är en regionbuss men 

fungerar som stadsbuss/servicebuss inom Simrishamn och avgår med timmestrafik 

mellan klockan 08 och 16. Hållplatserna ligger på cirka 500 meters gångavstånd från 

området.  

 

Linje 177 trafikerar sträckan Simrishamn-Borrby och angör hållplats Annelundsvägen 

som ligger cirka 450 meter från området. Linjen avgår mot Borrby 7 gånger per dag 

och mot Simrishamns centrum 6 gånger per dag.  

 

Simrishamns tågstation ligger knappt 2 km från området. Härifrån avgår tåg mot Ystad 

och Malmö med timmestrafik.  

 

Eftersom området ligger inom cykelavstånd till stationen och centrum samt trafikeras 

av viss regiontrafik bedöms det finnas goda förutsättningar för pendling utan bil till 

och från området. 
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2.3 BILTRAFIK 

Området planeras att ansluta till det befintliga vägnätet genom Ekegatan i norr. 

Klövergatan är i dagsläget enda kopplingen till befintlig förskola men denna koppling 

kommer enligt planförslaget istället att ske via Ekegatan. Vidare bedöms även att 

Ryttaregatan kan komma att påverkas av förslaget. Figur 3 nedan visas hur flödet på 

gatorna runt området ser ut idag.  

 

 

Figur 3. Trafikflöde på gator i anslutning till och i områdets närhet. 

I anslutning till korsningen mellan Ehrnbergsvägen och Ekegatan genomfördes 

trafikmätningar i fyra punkter under en vecka i mars 2020. ÅDT i dessa mätpunkter 

som visas i figur 3 baseras alltså på veckotrafiken under denna vecka. Man bör ta i 

beaktan att mätningen genomfördes under den då pågående Corona-pandemin. Detta 

kan innebära att det varit något mindre trafik än normalt under mätveckan samt att 

trafiken kan ha fördelat sig något annorlunda över dygnet än normalt. Maxtimmen 

uppmättes under en vardag mellan kl. 16:00 och 17:00 vilket anses falla inom spannet 

för vad kan förväntas även utan de rådande förhållandena. Mätningen bedöms trots 

dessa omständigheter ge en tillräckligt god bild av trafiken i anslutning till korsningen.  

 

För gatorna Ryttaregatan och Klövergatan har mängden biltrafik uppskattas utifrån 

antalet fastigheter som ansluter till gatorna. Beräkningarna har gjorts med hjälp av 

trafikverkets alstringsverktyg.  
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3 TRAFIKALSTRING TILL OMRÅDET  

Trafikalstringen till den nya exploateringen har beräknats med hjälp av trafikverkets 

alstringsverktyg och fördelats i nätet utifrån målpunkter i form av parkeringar. 

Resultatet visar att området ger upphov till 173 nya fordonsrörelser per dygn, utöver 

det tillkommer ytterligare 76 f/d som tidigare angjorde förskolan via Klövergatan. Hur 

trafiken fördelar sig redovisas i figur 4. Alstringsberäkningen omfattar bostäderna och 

förskolan.   

 

 

Figur 4. Alstring till området och fördelning inom området 
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4 FRAMTIDA TRAFIKSITUATION  

4.1 TRAFIKSITUATIONEN ÅR 2040  

Som indata för kapacitetsberäkningen av korsningen Ehrnbergsvägen – Ekegatan har 

trafiksituationen i anslutning till området år 2040 kartlagts. Trafiken på gatorna 

Ryttaregatan och Klövergatan bedöms inte öka utifrån förutsättningen att ingen ny 

exploatering med koppling till dessa gator sker. Däremot flyttas den trafik som 

tidigare gick på Klövergatan med förskolan som målpunkt över till Ekegatan. Detta 

med anledning av att förskolan i framtiden kommer att angöras via Ekegatan. Trafiken 

på Ekegatan bedöms endast öka med den tillkommande trafiken från detaljplanen och 

förskolan under förutsättning att ingen annan ny exploatering i anslutning till 

Ekegatan sker. På Ehrnbergsvägen har den genomgående trafiken räknats upp till år 

2040 enligt trafikverkets uppräkningstal. Resultatet redovisas i figur 5.  

 

 

Figur 5. Trafiksituationen år 2040 
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4.2 METODIK - KAPACITETSBERÄKNING 

Kapacitetsberäkningar har genomförts med hjälp av beräkningsprogrammet Capcal 

version 4.3. Beräkningarna har gjorts för eftermiddagens maxtimma vid prognosåret 

2040 inklusive tillskott av trafik från den planerade utbyggnaden samt den överflyttade 

trafiken från Klövergatan som angör förskolan.  

 

Resultatet av beräkningarna redovisas som belastningsgrad, kölängder samt 

medelfördröjning i korsningarnas respektive tillfarter. 

 

Belastningsgraden avser hur stor del av anslutningens kapacitet som utnyttjas sett över 

dimensionerande timma. I VGU 2012 (kap 1.3 i Övergripande krav för Vägar och gators 

utformning, TRV publ. 2012:181) anges krav på servicenivå uttryckt i belastningsgrad 

vid nybyggnad av en väg, se tabell 1 nedan. (Motsvarande avsnitt finns inte med i VGU 

2015). Dessa krav är vägledande i värderingen av framkomligheten i korsningen. 

Enligt VGU 2012 ska vägar vid nybyggnad utformas så att krav avseende servicenivå 

uppfylls vid den trafikmängd som förväntas trafikera vägen under dimensionerande 

timme och maxtimme*) det 20:e året efter dess öppnande. Undantag kan göras om 

investeringen bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam, dock endast efter 

Trafikverkets godkännande. 

 

Vid ombyggnad eller förbättring bör vägar utformas med tillräcklig kapacitet för en 

tidsperiod motsvarande den valda tekniska livslängd som förbättringen dimensioneras 

för vilket normalt bör vara inom tidsintervallet 10 till 20 år. 

 

Tabell 1. Krav på belastningsgrad, B, för korsningstyp A-C (Väjnings- eller stopplikt), enligt VGU 2012. 

Korsningstyp Önskvärd 

servicenivå 

Godtagbar 

servicenivå **) ***) 

A-C (Väjnings- eller stopplikt, med eller utan 

kanalisering resp. vänstersvängskörfält) 

B ≤ 0,6 B ≤ 1,0 

 

Medelkölängden avser den genomsnittliga kölängden under den dimensionerande 

timmen. Under kortare perioder kan köerna vara längre än under den dimensionerande 

timmen, vilket speglas av 90-percentilen. 

 

Medelfördröjningen avser den genomsnittliga fördröjningen per fordon under den 

dimensionerande timmen, vilket inkluderar fördröjning till följd av både geometri 

liksom konflikter med andra trafikanter. 

 

*) Dimensionerande timme motsvarar den 200:e mest trafikerade timmen under året. 

Dimensionerande maxtimme motsvarar den 30:e mest trafikerade timmen under året. 

Överslagsmässigt kan dimensionerande timme och maxtimme antas uppgå till 9,5% 

respektive 12,5% av ÅDT. I det här fallet har maxtimman hämtats från de 

trafikräkningar som har gjorts för de inkommande gatorna i korsningen. 

 

**) Endast efter Trafikverkets godkännande 

 

***) Belastning ≥1,0 kan godtas efter Trafikverkets godkännande om belastningen 

bedöms vara samhällsekonomiskt lönsam. 
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4.3 RESULTAT - KAPACITETSBERÄKNING 

I tabell 2 nedan redovisas resultatet av beräkningarna i Capcal för korsningen 

Ekegatan/Ehrnbergsvägen. Korsningen är utformad som en trevägskorsning där 

Ekegatan ansluter till Ehrnbergsvägen söderifrån och är reglerad med väjning. Denna 

typ av korsning bör ha en belastningsgrad under 0.6 för önskvärd servicenivå enligt 

tabell 1 ovan. Beräkningarna visar att det inte förväntas uppstå några 

kapacitetsproblem i korsningen till följd av den planerade utbyggnaden. 

 

Tabell 2. Resultat av kapacitetsberäkningen. HR = höger/rakt fram, RV = rakt fram/vänster, HV = 
höger/vänster 

Tillfart Riktning 
Flöde 

(f/t) 

Kapacitet 

(f/t) 

Belastnings-

grad 

Kölängd (antal 

fordon) 
Medel-

fördröjning 

(s/fordon) Medel 
90-

percentil 

Ehrnbergsvägen 

väst 
HR 311 1835 0.17 0.0 0.0 1 

Ehrnbergsvägen 

öst 
RV 321 1441 0.22 0.1 0.1 2 

Ekegatan syd HV 124 632 0.20 0.2 0.2 8 
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5 UTFORMNINGSPRINCIPER  

Sektioner och skisser nedan är dimensionerade för att en hastighetsbegränsning om 

30 km/h ska råda inom området.  

5.1 SEKTION GATA 

Gaturummet i området föreslås fördelas enligt sektionen i figur 6. Sektionen följer 

minimikraven som ställs enligt VGU utrymmesklass A på gator på vilka en lastbil och 

personbil möts i 30 km/h (körbanan är satt till något bredare än VGU:s 

rekommendation).  

 

Ytan i den vänstra delen av sektionen föreslås fördelas med en större möbleringszon 

ut mot vägen och en bredare gångyta in mot fasaden. Möbleringszonen kan användas 

för plantering, cykelparkering och plats för vistelse. De längsgående parkeringsrutorna 

bör göras två meter breda. Om det finns fasta hinder i anslutning till parkeringsytan 

måste denna breddas till 2,4 meter.  

 

Figur 6. Typsektion gata 
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5.2 TORGYTAN  

Hela området runt torget föreslås höjas upp till samma nivå som torget, det behövs 

således anläggas ramper upp från alla anslutande gator. För att fördela ytan mellan 

oskyddade trafikanter och fordon föreslås att körbanan begränsas med nedsänkta 

kantstenar med nollvisning. Körytorna runt torget föreslås utformas med enkelriktning 

enligt riktningarna i figur 7.  

 

Föreslagen sektion för torget redovisas i figur 8. Gatornas bredd möjliggör för att 

utryckningsfordon ska kunna ta sig fram. Torget bör utformas så att 

sopbilar/leveranser kan ta sig fram i nordsydlig riktning samt använda torget för att 

vända. För att möjliggöra detta måste vissa ytor på torget vara överkörningsbara, se 

streckad yta i figur 7. Ytan är alltså tillägnad torget och inte körbanan men bör hållas 

fri från hinder i syfte att fordon som behöver ska kunna använda denna yta som 

manövreringsutrymme. Ytan är dimensionerad för typfordon LOS som är 9,4 meter 

långt.  

 

 

Figur 7. Reglering och användning torgyta 

 

 

Figur 8. Typsektion torg 
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5.3 ANSLUTNINGEN TILL EKEGATAN  

För att ansluta området till befintligt gatunät föreslås en förlängning av Ekegatan. 

Gatan bör korsa det befintliga GC-stråket vinkelrätt. Denna korsningspunkt föreslås 

hastighetssäkras genom upphöjning. Gatan viker därefter av mot området. Svängen är 

dimensionerad för att två personbilar ska kunna mötas genom svängen. I de fall möte 

mellan personbil och större fordon uppstår i anslutning till kurvan måste ett av dessa 

fordon stanna några meter innan kurvan och släppa förbi mötande fordon. Bedömning 

är att denna situation kommer att uppstå sällan och utformningen bedöms därmed 

vara av tillräckligt hög standard. Det är dock av stor vikt att sikten genom kurvan är 

god för att ge trafikanterna en möjlighet att invänta eventuellt mötande fordon. I figur 

9 visas en principiell utformning av anslutningen.   

 

 

 

Figur 9. Anslutningen till Ekegatan 


