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1 Inledning
I samband med förtätning av norra Ektorp har en trafikutredning beställts av Norrköpings
kommuns stadsbyggnadskontor. Trafikutredningen omfattar:

· Trafiknätet.

· Trafikalstring.

· Typsektioner för Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan.

· Generella typsektioner för stadshuvudgata, stadsgata och lokalgata.

1.1 Bakgrund

En förtätning av norra Ektorp
planeras där nya
flerbostadshus planeras längs
Skarphagsleden, Idrottsgatan
och Ektorpsgatan. Det
diskuteras att möjliggöra
ytterligare omkring 810
lägenheter utöver de cirka 420
som finns i området idag.

Parkeringshus planeras på en
stor del av de befintliga större
markparkeringarna i området,
en utefter varje lokalgata.

Figur 1: Översiktsbild över området.

1.2 Avgränsning

Området för exploateringen avgränsas av Skarphagsleden, Idrottsgatan och
Ektorpsgatan. Trafikutredningen omfattar endast området innanför nämnda gator,
nämnda gator samt relevanta korsningspunkter.

1.3 Syfte

Syftet med trafikutredningen är att ge en beskrivning av dagens trafiksituation men
framförallt framtida trafiksituation med avseende på bland annat trafikflöden,
trafiksäkerhet, funktioner för olika gatusektioner, gräns mellan allmän platsmark och
kvartersmark och framtida spårväg.
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2 Nuläge
I detta avsnitt beskrivs norra Ektorp i det nuvarande trafiknätet samt trafiksituationen på
gatorna Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan. Även gatornas
funktion och utformning i dagsläget beskrivs.

2.1 Trafikmätningar

Trafikmätningar har gjorts på Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan, dels som en
del i att kunna beskriva trafiksituationen i nuläget, men även för att kunna beräkna den
framtida trafikalstringen. Mätningarna genomfördes måndag - fredag under vecka 14,
vilket innebär att årsmedelvardagsdygnstrafiken har erhållits. Den har sedermera
omvandlats till årsmedeldygnstrafik genom att den antas vara 90 % av
årsmedelvardagsdygnstrafiken1.

Sedan tidigare har mätdata för Skarphagsleden från år 2014 erhållits. Den har inte
räknats upp till år 2016 utan förutsätts vara liknande med hänsyn till kapacitetssänkande
infrastrukturombyggnationer som skett år 2014 efter det att mätningarna genomförts.
Trafikflöden för Skarphagsleden redovisas också i tabell 1.

Gata Del ÅDT
(fordon)

Andel tung trafik
(%)

Medelhastighet
(85-percentilen)

Ektorpsgatan Norr om
Skarphagsleden

1 537 6,8 **

Ektorpsgatan Söder om Södra
Promenaden

utgår utgår utgår

Idrottsgatan Norr om
Skarphagsleden

1 606 8,3 **

Skarphags-
leden

Söder om
Albrektsvägen
(norra sidan)

3 276 10* **

Skarphags-
leden

Söder om
Albrektsvägen
(södra sidan)

3 042 10* **

Tabell 1. Årsmedeldygnstrafik. * Schablonvärde. ** Tekniska kontoret har uppgifter om detta, men
vid rapporteringstillfället var datasystemet ur funktion.  Källa: Norrköpings kommun.

Under pågående mätning var Ektorpsgatan avstängd mot Södra Promenaden, vilket
gjorde att det planerade mätsnittet på Ektorpsgatan mellan Fotbollsgatan och Södra
Promenaden utgick. Avstängningen har även påverkat trafikflödet på Ektorpsgatan i
anslutningen mot Skarphagsleden. På grund av byggtrafik är andelen tung trafik på

1 Användarhandledning till Trafikverkets trafikalstringsverktyg (2011) version 1.0. Trafikverket. [Hämtad 2016-04-18]
https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/docs/manual.pdf

https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/docs/manual.pdf
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Ektorpsgatan troligtvis högre. Ektorpsgatans samt Idrottsgatans anslutning mot
Skarphagsleden är också troligtvis mer belastad än i normalfallet, eftersom trafiken
fördelas ut på färre anslutningar.

Byggnation av kvarteret Ormen pågick under mätningarna av flödet på Idrottsgatan, vilket
innebär att andelen tung trafik troligtvis är högre än i normalfallet. Dock innebär närheten
till Borgs industriområde antagligen att trafikflödet och andelen tung trafik är högre än på
andra lokalgator även i normalfallet.

Medelhastigheten för gatorna saknas då tekniska kontorets system för hantering av
trafikflöden och hastigheter var ur funktion vid rapporteringstillfället.

2.2 Trafiknätet

Ektorp byggdes under 1960-talet, med trafikseparering som ideal, där färd till fots och
med cykel främst är tänkt att ske i det av husen inneslutna grönområdet. Skarphagsleden
korsas planskilt i en tunnel. Biltrafiken i sin tur matas in i området från Skarphagsleden
via Ektorpsgatan och Idrottsgatan. Gatorna binds samman av Fotbollsgatan.
Ektorpsgatan, Idrottsgatan och Fotbollsgatan är breda, de har utformats för en
hastighetsbegränsning på 50 km/h och uppmuntrar således till högre hastigheter än den
de idag tillåtna på 30 km/h. Markparkering vid dessa gator säkerställer att grönområdet
förblir bilfritt.

En översikt över väg- samt gång- och cykelnätet i norra Ektorp med kollektivtrafikens
hållplatser utmärkta finns i bilaga 1.

2.2.1 Gångtrafik

Gångtrafiknätet i norra Ektorp är finmaskigt, men har förhållandevis låg standard med
avseende på tillgänglighet, orienterbarhet och belysning. Till viss del kan även
trafiksäkerheten förbättras i korsningspunkter för gående.

Gångbana finns på båda sidorna av samtliga gator som avgränsar området,
Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och Idrottsgatan. På Fotbollsgatan och
Idrottsgatan är dock standarden på gångbanorna låg. Gångbanan är smalare än vad
kommunens riktlinjer för tillgänglighet tillåter. Gångbana saknas på båda sidorna av gatan
bitvis. Generellt för alla gångbanor i området saknas avfasning och/eller kantstenen har
inte blivit sänkt i vissa korsningar och i anslutning till vissa in- och utfarter. De
övergångsställen som förekommer på Skarphagsleden i Sportrondellen och vid
Idrottsgatan är inte tillgänglighetsanpassade enligt kommunens riktlinjer. Med hänsyn till
gatubredden bör även gångpassagerna ses över med avseende på gångtrafikanters
säkerhet.

Inom området finns ett finmaskigt gång- och cykelnät. Nätet gör att gång- och
cykeltrafikanter kan röra sig säkert i området. Det finns även en planskild korsning med
Skarphagsleden vilket gör att Ektorps centrum, samt kollektivtrafikens hållplatser längs
Skarphagsleden går att nå utan att korsa någon bilväg. Gångnätet saknar dock en tydlig
stråkhierarki och många siktlinjer är brutna, vilket medför vissa problem med
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orienterbarheten för besökare till området. Området är kuperat och det förekommer såväl
cykel- som gångfållor och grindar som inte är tillgänglighetsanpassade.

Gatubelysningen, med höga stolparmarturer är inte anpassad till den mänskliga skalan.
Inom området är belysningen avsedd för gång- och cykeltrafik.

2.2.2 Cykeltrafik

Med hänsyn till cykeltrafikanters säkerhet samt framkomlighet finns möjlighet till
utveckling av cykeltrafiknätet i norra Ektorp.

I dagsläget sker cykling i blandtrafik på lokalgatorna kring norra Ektorp. Längs
Ektorpsgatan är visserligen den östra gångbanan skyltad som gemensam gång- och
cykelbana. Lokalgatorna är breda vilket medför högre hastigheter än de tillåtna.

Inom området finns, vilket också nämnts i avsnitt 2.2.1, ett finmaskigt gång- och cykelnät,
som möjliggör att gång- och cykeltrafikanter kan röra sig i området på ett säkerhet sätt
och även korsa Skarphagsleden planskilt i en tunnel.

Gång- och cykeltunneln under Skarphagsleden är en del av Norrköpings huvudcykelnät.
Stråket viker sedermera av åt sydväst i grönområdet till Hammargatan och över
Idrottsgatan mot Borgs industriområde. Orienterbarheten längs detta stråk är låg och
likaså standarden på passagen över Idrottsgatan.

2.2.3 Kollektivtrafik

Kollektivtrafik finns på Skarphagsleden, som angränsar planområdet. Två hållplatser finns
på Skarphagsleden cirka 450 - 500 meter från planområdets mitt och dessa trafikeras på
vardagar var tjugonde minut av buss 119 mot Rambogatan respektive Mässhallen via
Söder tull. Resan tar cirka 6 min till Norrköpings centrum.

Norr om området, cirka 650 meter, på Linköpingsvägen finns hållplatsen Vägträffen som
trafikeras av ett antal bussar, såväl lokal- som regiontrafik samt spårvagn linje 3.

2.2.4 Biltrafik

Området kring norra Ektorp är i dagsläget omgiven av Skarphagsleden som är en
huvudgata, men för övrigt av lokalgatorna Ektorpsgatan, Idrottsgatan och Fotbollsgatan.
Lokalgatorna har hastighetsbegränsningen 30 km/h, men är utformade för 50 km/h.
Ektorpsgatan är dessutom lite bredare än resterande lokalgator. Skarphagsleden har
hastighetsbegränsningen 40 km/h respektive 60 km/h beroende på Parkering finns på
kvartersmark i form av markparkeringar längs nämnda lokalgator för boende i och
besökare till området. Längs nämnda lokalgator finns även allmän parkering i form av
enkelsidig kantstensparkering. Boendeparkering förekommer på allmän platsmark.

Målpunkter inom området, som alstrar biltrafik och kan påverka trafiksituationen på
Ektorpsgatan, Idrottsgatan och Fotbollsgatan, är Målgränds förskola. Målpunkter kring
området är Borgs industriområde väster om Idrottsgatan samt Ektorpsringens förskola,
Ebersteinska gymnasiet med Teknishallen A och ett äldreboende vid Lenningsrondellen
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som alla angör mot Fotbollsgatan. Victoriaskolan (grundskola) i korsningen mot
Ektorpsgatan är också en målpunkt på Fotbollsgatan. Längs Ektorpsgatan finns ett antal
företag, men också Östgötaporten som periodvis alstrar mycket gång-, cykel- och biltrafik.
Längs Skarphagsleden finns Lidl och Ektorps centrum.

2.3 Funktion och utformning

Dagens funktion och utformning av Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Fotbollsgatan och
Idrottsgatan beskrivs i detta avsnitt.

2.3.1 Skarphagsleden

Skarphagsleden är en huvudgata (enligt Norrköpings kommuns Riktlinjer för trafik) och
sammanbinder huvudgatan Albrektsvägen med genomfarts- tillika infartsleden
Söderleden. På sträckan Ektorpsgatan – Sportrondellen är gatan ombyggd för cirka 2 år
sedan. Utrymmet har omfördelats från att ha varit en fyrfältig väg med bred mittremsa och
separerad gång- och cykelväg på båda sidorna till en tvåfältig väg med en trädrad på
ömse sidor och en separerad gång- och cykelväg på båda sidorna av vägen. I samband
med ombyggnationen sänktes hastigheten från 60 km/h till 40 km/h.

Den äldre beskrivna utformningen och hastighetsbegränsningen finns kvar på sträckan
Sportrondellen - Idrottsgatan.

Figur 2: Förenklad sektion - Skarphagsleden mellan Ektorpsgatan och Sportrondellen.

Figur 3: Förenklad sektion – Skarphagsleden mellan Sportrondellen och Idrottsgatan.

Målpunkter längs sträckan är Ektorps centrum med infart från Sportrondellen och Lidl vid
Sportrondellen. Vid Sportrondellen finns även kollektivtrafikhållplatsen Ektorps centrum.
Hållplatsen är cirka 450 meter från planområdets mitt. Strax söder om Idrottsgatan finns
också en hållplats för buss 119.
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2.3.2 Ektorpsgatan

Ektorpsgatan är en lokalgata med hastighetsbegränsningen 30 km/h. Bredden på gatan
tillåter dock högre hastigheter trots enkelsidig kantstensparkering mellan Skarphagsleden
och Fotbollsgatan. Norr om Fotbollsgatan finns ett gångfartsområde och däremellan fram
till Södra Promenaden är kantstensparkeringen dubbelsidig.

I dagsläget är den östra sidan av Ektorpsgatan reglerad som gemensam gång- och
cykelbana från Skarphagsleden fram till gångfartsområdet norr om Fotbollsgatan. Norr
om gångfartsområdet sker cykling i blandtrafik.

Figur 4: Förenklad sektion – Ektorpsgatan mellan Skarphagsleden och Fotbollsgatan.

Målpunkter längs sträckan är Målgränds förskola, men gatan nyttjas för trafik till
Victoriaskolan, Ektorpsringens grundskola och Teknishallen som ligger längs
Fotbollsgatan. Ektorpsgatan har en anslutning till Södra Promenaden i norr och
Skarphagsleden i söder. Till Fotbollsgatan ansluter även Lennings gata som används till
angöring av Ebersteinska gymnasiet och ett äldreboende vid Lenningsrondellen. Norr om
Fotbollsgatan finns även Östgötaporten.

Ektorpsgatan tillåter även genomfart från Gamla Övägen till Linköpingsvägen, en funktion
som Albrektsvägen egentligen har då det är en huvudgata (enligt Norrköpings kommuns
Riktlinjer för trafik).

2.3.3 Fotbollsgatan

Fotbollsgatan är en lokalgata med hastighetsbegränsningen 30 km/h. Bredden på gatan
tillåter dock högre hastigheter trots en enkelsidig kantstensparkering mellan Idrottsgatan
och Fotbollsgatan. I samband med utbyggnad av kvarteret Ormen ska Fotbollsgatans
korsning med Idrottsgatan byggas om.

I dagsläget cykling i blandtrafik på Fotbollsgatan, men det finns en gångbana på båda
sidorna. På norra sidan av Fotbollsgatan är dock gångbanan delvis väldigt smal och av
dålig standard.

Bredden på vägbanan är 7,5 meter.
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Figur 5: Förenklad sektion – Fotbollsgatan mellan Ektorpsgatan och Idrottsgatan.

Målpunkter längs sträckan är Ektorpsringens grundskola, Victoriaskolan och
Teknishallen. Angöring av Ebersteinska gymnasiet och ett äldreboende vid
Lenningsrondellen sker också via Fotbollsgatan.

2.3.4 Idrottsgatan

Idrottsgatan är en lokalgata med hastighetsbegränsningen 30 km/h. Bredden på gatan
tillåter även här högre hastighet trots en enkelsidig kantstensparkering mellan
Fotbollsgatan och Skarphagsleden. I samband med utbyggnad av kv Ormen ska
Idrottsgatans korsning med Fotbollsgatan byggas om.

I dagsläget sker cykling i blandtrafik på Idrottsgatan, men det finns en gångbana på båda
sidorna. På södra sidan av Idrottsgatan är dock gångbanan delvis väldigt smal och av låg
standard. I höjd med Hammargatan korsas Idrottsgatan av Norrköpings huvudcykelnät.

Bredden på vägbanan är 9 meter varav ca 2,5 meter nyttjas till kanstensparkering.

Figur 6: Förenklad sektion – Idrottsgatan mellan Skarphagsleden och Fotbollsgatan.

Det finns inga direkta målpunkter längs Idrottsgatan, men gatan bedöms användas för en
viss del trafik med målpunkter längs Fotbollsgatan och Lennings gata. Längs Idrottsgatan
finns även korsningspunkter med gator som Vinkelgatan till stadsdelen Kneippen och
Torsgränd samt Hammargatan som dels är en möjlig förbindelse till Kneippen men även
till Borgs industriområde väster om Idrottsgatan. Till följd av närheten till Borgs
industriområde tros gatan ha högre andel tung trafik än andra lokalgator.
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3 Framtid

3.1 Trafikalstring

Trafikalstringen som beräknas i detta kapitel avser biltrafikalstring utifrån befintlig
situation och den planerade exploateringen. Prognosåret är 2030, ÖP staden gäller till år
2035, men underlag som erhållits gällande framtida trafikmängder sträcker sig till år 2030.
Trafikalstringen beräknas med hjälp av trafikalstringstal som baserats på inkomst, läge,
exploateringsgrad samt bostadsarea (BOA)2 samt kontrollerats mot Trafikverkets
trafikalstringsverktyg3. Färdmedelsfördelningen har skattats med hjälp av
resvaneundersökningen som genomfördes år 2010 i Norrköpings kommun4.

3.1.1 Förutsättningar

Det diskuteras att möjliggöra ytterligare omkring 810 lägenheter i området. Dessa antas
ha upplåtelseformerna hyresrätt och bostadsrätt där fördelningen mellan dem är ungefär
lika. Det innebär att den genomsnittliga bostadsarean per lägenhet i kommunen
Norrköping uppskattas vara 73 kvadratmeter5. Inga verksamheter planeras i dagsläget i
området.

Läget för exploateringen förutsätts vara centralt och exploateringen hög. Den nuvarande
medianinkomsten för personer 20 - 64 år i stadsdelen Ektorp är under genomsnittet för
Norrköping6 och anses därför vara låg. För nyexploateringen förutsätts dock
medelinkomsten vara hög.

Dagens (år 2016) trafikflöden har räknats upp till år 2030 baserat på scenario alternativ 1
som beskrivs i rapporten Trafiksimuleringar för ÖP Staden7 som utförts med en VISUM-
modell. Scenariot förutsätter att ett antal större infrastrukturåtgärder har genomförts i
Norrköping, en befolkningsökning och inducerad trafik till följd av infrastrukturåtgärder
kopplat till biltrafiksystemet. Scenariot innebär en ökning av trafikflödet på 50 % fram till
år 2030.

3.1.2 Biltrafikalstring

Planerad exploatering i Ektorp antas alstra 4 bilresor per 100 BOA och dygn, vilket
innebär att de planerade 810 lägenheterna i området beräknas alstra totalt 2 034 bilresor
per dygn år 2016.

2 Berglund,S., Renlund, E. & Schéele, S. (2005) Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering. Inregia AB.
3Trafikalstringsverktyg (version 1.0) [Datorprogram] Trafikverket.
4 Trivector (2011) Resvanor i Norrköping 2010: Sammanställning av resultat. Slutrapport 2011-03-07.
5 SCB (2013) Genomsnittlig bostadsarea per bostad (HEK) efter region, upplåtelseform och lägenhetstyp. År 2006-2013.
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0103__HE0103D/BostadBoarea/?rxid=d5c42664-e158-
4c80-9dff-07eb024841b8 Hämtad 2016-03-30.
6 Norrköping Statistikatlas [Datorprogram] NComVA.
7 Trafiksimuleringar för ÖP Staden (2015) Rapport version 1. WSP, 2015-10-14.

http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__HE__HE0103__HE0103D/BostadBoarea/?rxid=d5c42664-e158-4c80-9dff-07eb024841b8
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Figur 7: Skattad riktningsfördelning i områdets anslutningar mot omgivande
trafiknät.

3.1.3 Riktningsfördelning

På grund av att Ektorpsgatans anslutning till Södra Promenaden har varit avstängd under
mätperioden har ett antagande gjorts om riktningsfördelningen i denna punkt. Antagandet
har gjorts att trafiken på Ektorpsgatan fördelar sig lika på anslutningarna mot Södra
Promenaden respektive Skarphagsleden, med hänsyn till att såväl Södra Promenaden
och Skarphagsleden är stadshuvudgator med ungefär lika god tillgänglighet till
Söderleden respektive centrala Norrköping, men detta är en uppskattning med stor
osäkerhet.

Trafiken mellan Ektorpsgatan och Idrottsgatan har antagits fördela sig enligt genomförda
trafikflödesmätningar. Observera att från Idrottsgatan finns det tvärgator, Hammargatan
och Torsgränd, som inte har inkluderats i trafikmätningarna. En del av trafiken kan
således ha sin startpunkt respektive målpunkt i Borgs industriområde, men nyttjar
Idrottsgatan som genomfartsgata istället för att använda Vagngatan som anslutning till
Skarphagsleden. Vägvalsfördelningen visas i figur 7.

3.1.4 Scenario år 2030

Scenario år 2030 har beräknats utifrån en skattad trafikökning för Norrköping, ett uppmätt
grundflöde från befintligt område samt en beräknad tillkommande trafikalstring från
planerad exploatering.

Jämfört med kommunens VISUM-modell är trafikflödet ca 400 färre fordon/dygn år 2030
inklusive exploatering på Ektorpsgatan respektive Idrottsgatan.

I tabell 2 visas framtida trafikflöden år 2030.
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Gata Del 2030 exkl. expl. 2030 inkl. expl.

ÅDT
(fordon)

Andel tung
trafik (%)

ÅDT
(fordon)

Andel tung
trafik (%)

Ektorpsgatan Norr om
Skarphagsleden

1 153 6,8 1 650 6,8

Ektorpsgatan Söder om Södra
Promenaden

1 153 6,8 1 650 6,8

Idrottsgatan Norr om
Skarphagsleden

2 409 8,3 3 448 8,3

Skarphags-
leden

Söder om
Albrektsvägen
(norra sidan)

4 914 10* - 10*

Skarphags-
leden

Söder om
Albrektsvägen
(södra sidan)

4 563 10* - 10*

Tabell 2. Trafikflöden år 2030 inklusive respektive exklusive trafikalstring från exploatering.
* Schablonvärde.

Belastningen i korsningspunkterna Skarphagsleden respektive Ektorpsgatan/Idrottsgatan
har beräknats genom att summera flödet på Skarphagsleden i båda riktningarna med den
trafikmängd från Ektorpsgatan/Idrottsgatan som enligt beräkningarna belastar
Skarphagsleden när området är exploaterat, se tabell 3.

Gata Korsningspunkt ÅDT
(fordon)

Skarphagsleden Ektorpsgatan 11 127

Skarphagsleden Idrottsgatan 12 925

Tabell 3. Belastning av korsningspunkterna år 2030 inkl. exploatering.

Enligt VISUM-modellen ska trafikflödet vara 17 300 fordon/dygn år 2030 på
Skarphagsleden, vilket är betydligt fler än den trafikalstring på cirka 11 – 13 000
fordon/dygn som beräknats fram i tabell 4.

Att den framräknade trafikalstringen på Idrottsgatan, Ektorpsgatan och Skarphagsleden
är lägre och betydligt lägre på Skarphagsleden i jämförelse med VISUM-modellen kan
förmodligen härledas till inducerad trafik till följd av övergripande infrastruktur-
investeringar som inte tas hänsyn till i beräkningarna av trafikalstring från
exploateringsområdet.
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Enligt kommunens riktlinjer för trafik som är en del av översiktsplanen, finns
målsättningen om ett hållbart trafiksystem. För staden innebär det en effektivare
markanvändning och att främja gång och cykel, samt att arbeta för bättre luft och mindre
buller. En trafikökning till år 2030 på 50 % på grund av inducerad trafik är med avseende
på detta inte i linje med kommunens målsättning.

3.2 Färdmedelsfördelning

Färdmedelsfördelningen förutsätts vara enligt den resvaneundersökning8 som
genomfördes år 2010 i Norrköping där färdmedelsfördelningen skattats efter trafikslag i
Norrköping sydväst, vilket är det urvalsområde Ektorp tillhör, enligt figur 8.

Figur 8: Färdmedelsfördelning i Ektorp efter huvudfärdmedel. Källa: Trivector 2011.

Observera att färdmedelsfördelningen är gjord efter huvudfärdmedel, vilket bestäms av
en rangordning. Rangordningen är följande; flyg, båt, tåg, färdtjänst, spårvagn, buss, taxi,
bilförare, bilpassagerare, moped cykel och till fots. Med andra ord innebär det att en resa
till fots i kombination med tåg får huvudfärdmedel tåg.

Med antagandet om att den biltrafikalstring från exploateringsområdet som beräknats i
avsnitt 3.1.2 är 57 % av all trafikalstring från tillkommande exploatering, innebär det att
trafikalstringen för samtliga färdmedel i tabell 4 kan beräknas. Totalt antal resor/dygn från
exploateringsområdet är således drygt 3 500.

Huvudfärdmedel Antal resor /dygn

Bil 2 034

Buss/Spårvagn 321

Tåg 36

Cykel 607

Till fots 500

Annat 71

8 Trivector (2011) Resvanor i Norrköping 2010: Sammanställning av resultat. Slutrapport 2011-03-07.
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Tabell 4. Antal resor per dygn norra Ektorp (inkl. exploateringen) ger upphov till fördelat på
huvudfärdmedel.

3.3 Trafiknätet

Den nya exploateringen innebär att den tidigare bebyggelsen förtätas. Bostäder med
entréer placeras längs med gatorna i området och på så sätt luckras den tidigare starka
trafiksepareringen upp, genom att de olika trafikantslagens målpunkter hamnar bredvid
varandra.

3.3.1 Planeringsförutsättningar

I planeringen av de nya trafiknäten har en pågående exploatering och en planerad
spårväg beaktats.

Pågående ombyggnation av Oskarsgatan, Vinkelgatan och Almgatan
Norr om det aktuella området sker en nyanläggning och iordningställande av
Oskarsgatan, Vinkelgatan och Almgatan. I arbetet ingår det att sträckningen på
Idrottsgatan och Fotbollsgatan ändras något. Det byggs en ny gång- och cykelväg mellan
Torsgränd och den befintliga gång- och cykelvägen som leder till hållplatsen Vägträffen,
se figur 9. Blå markering visar nyanläggning och iordningställande av gator. Lila
markering visar nya gång- och cykelvägar. Den svarta linjen visar gränsen mellan etapp 1
och etapp 2.9

Dessa ombyggnationer planeras vara färdiga hösten 201610.

Figur 9: Översiktsbild ombyggnationer av Oskarsgatan, Vinkelgatan och Almgatan. Källa:
Norrköpings kommun, 2015.

Planerad spårväg

9 Nyanläggning och iordningsställande av Oskarsgatan, Vikelbagatan och Almgatan (2015) Norrköpings kommun [Hämtad
2016-04-24] http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/vagarbeten/2015/nyanlaggning-pa-oskarsgat/index.xml
10 Nyanläggning och iordningsställande av Oskarsgatan, Vikelbagatan och Almgatan (2015) Norrköpings kommun [Hämtad
2016-04-24] http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/vagarbeten/2015/nyanlaggning-pa-oskarsgat/index.xml

http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/vagarbeten/2015/nyanlaggning-pa-oskarsgat/index.xml
http://www.norrkoping.se/bo-miljo/stadsutveckling/vagarbeten/2015/nyanlaggning-pa-oskarsgat/index.xml
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Det finns i dagsläget flera alternativa sträckningar av spårvägen som planeras gå till
Vrinnevisjukhuset genom Vilbergen och Ektorp. En av sträckningarna innebär att det
byggs en avstickare från det befintliga spåret på Nygatan som i dagsläget trafikeras av
linje 3. Avstickaren planeras vid korsningen vid Humpgatan för att sedan korsa Södra

Promenaden vidare på Ektorpsgatan förbi den fotbollsarena som ligger längs med
Ektorpsgatan till Ektorps centrum. Fortsättningsvis fortsätter spåret på egen banvall på en
bro över Söderleden och vidare in i Vilbergen, förbi stadsdelens centrum för att komma ut
mellan Pinnmogatan och Gråbergsgatan, och så småningom gå den resterande vägen
längs med Vilbergsgatan till Vrinnevisjukhuset.

Ett annat alternativ är att spårvägen viker av från Nygatan i höjd med Kungsgatan för att
korsa Fenixrondellen och fortsätta på Albrektsvägen fram till Fotbollsrondellen. Vid
Fotbollsrondellen planeras spårvägen vika av och gå längs med Skarphagsleden till
korsningen med Ektorpsgatan där den viker av söderut för vidare sträckning mot
Vilbergen och Vrinnevisjukhuset.

Figur 10: Förslag på spårväg väster, respektive öster om stadion.

3.3.2 Gångtrafik

Fler bostäder med entréer längs med Ektorpsgatan, Idrottsgatan och Fotbollsgatan
innebär en tillkommande mängd gångtrafikanter med målpunkter längs gatorna. Detta
betyder att gånginfrastrukturens standard bör utvecklas med avseende på tillgänglighet
enligt kommunens riktlinjer11. Korsningspunkter samt passager och belysning bör också
ses över med avseende på trygghet och trafiksäkerheten för gående.

11 Norrköping (2008) Riktlinjer för en tillgänglig och användbar utemiljö. Antagen i tekniska nämnden 2003-06-03, rev. 2007 och
2008. Dnr. TN – 2/2008 310.
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3.3.3 Cykeltrafik

Fler bostäder längs Ektorpsgatan, Idrottsgatan och Fotbollsgatan medför att fler
trafikanter med målpunkt vid gatorna, jämfört med tidigare då målpunkterna i större

utsträckning funnits i området. I dagsläget sker cykling i blandtrafik och med hänsyn till
gatubredden troligtvis i högre hastigheter än 30 km/h. För att öka cykeltrafikanternas
trafiksäkerhet bör utformningen på gatan ändras för att säkerställa en
hastighetsefterlevnad. Korsningspunkter samt passager och belysning bör också ses
över med avseende på trygghet och trafiksäkerhet för cyklande.

För cyklande längs Norrköpings huvudcykelstråk är orienterbarheten nordväst om tunneln
under Skarphagsleden till Hammargatan mot Borgs industriområde bristfällig. En tydligare
stråkhierarki samt vägvisning skulle tydliggöra huvudcykelstråket. Även passagen över
Idrottsgatan bör förbättras för cykeltrafikanternas säkerhet.

Genheten i Norrköpings huvudcykelstråk skulle kunna förbättras avsevärt genom att en
ny länk genom norra Ektorp, som sammanbinder befintliga länkar i huvudcykelnätet,
utvecklas. I dagsläget är genhetskvoten på kopplingen mellan gång- och cykeltunneln
under Skarphagsleden och Vägträffen via Borgs industriområde cirka 2,0 alltså en omväg
på 200 %, vilket enligt TRAST12 är en låg standard. Gränsen mellan mindre god standard
och låg standard går vid en omväg på 50 %.

Två nya sträckningar är möjliga, en genom bostadsområdet i Norra Ektorp och en via
Skarphagsleden och Idrottsgatan, se figur 11.

12 Trafik för en attraktiv stad (2010) SKL & Trafikverket. Utgåva 2.
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Figur 11: Förslag på nya stråk genom norra Ektorp.

Den kommunala cykelvägen går i dag från Ektorps centrum, via tunneln under
Skarphagsleden in i bostadsområdet och sedan vidare via Hammargränd och Borgs
industriområde. Då några av målpunkterna för cykelresor i området antas vara hållplatsen
Vägträffen samt en eventuell framtida cykelbro över Motala ström i denna riktning
föreslås en rakare sträckning på cykelstråket.

Ett alternativ (blått streck i figur 11) är att cykelvägen går igenom bostadsområdet
(reglerad som allmän platsmark) vidare över Fotbollsgatan för att ansluta till den nya
gång- och cykelvägen som byggs i och med byggnationen på Oskarsgatan. Denna
sträckning kan dock anses som mindre lämplig med tanke dels på befintlig topografi och
dels på möjliga konflikter mellan bostadsentréer, lekande barn på innergårdarna och
cyklister i hög hastighet (t.ex. på elcykel som blir allt vanligare).

Det andra alternativet är att öka framkomligheten för cyklisterna på stråket
Skarphagsleden – Idrottsgatan (gult streck i figur 11).
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Figur 12: Alternativ cykelväg genom bostadsområdet, riktning norr.

Oavsett val bör passagen över Idrottsgatan vid Borgs industriområde förbättras för
cykeltrafikanters trafiksäkerhet, samt passagen över Fotbollsgatan i höjd med
Lenningsgatan för gång- och cykeltrafik till skolverksamheterna på gatan, se figur 12.
Även utformningen av passagen över Fotbollsgatan är viktig, se figur 13. Det är också
viktigt att beakta utformningen med avseende på orienterbarhet på en eventuellt ny länk,
framkomlighet och tydliga gränser mellan gående och cyklande för att undvika konflikter.
Dessa är viktiga förutsättningar för ett attraktivt stråk.

3.3.4 Kollektivtrafik

Det är främst gång- och cykelnätet som kan påverkas för att främja kollektivtrafik-
användandet i norra Ektorp. Detta innebär att gång- och cykelförbindelserna till hållplatser
längs Skarphagsleden och till Vägträffen där även regionbussar finns bör förbättras.
Särskilt förbindelsen till Vägträffen bör förbättras, eftersom den möjliggör en effektiv
regional kollektivtrafikresa och utgör på så sätt ett alternativ till en regional bilresa.

Figur 13: Passage över Fotbollsgatan i höjd med Lenningsgatan. Källa: Google maps, 2011.



17(33)

RAPPORT
2016-05-16
SLUTRAPPORT
TRAFIKUTREDNING KEDJAN 1

3.3.5 Biltrafik

Framkomligheten på samtliga gator är goda. De är utformade för 50 km/h, men i
dagsläget är hastigheten reglerad till 30 km/h. Gatorna bör byggas om med en utformning
som främjar hastighetsefterlevnad.

Vid evenemang på Östgötaporten kan kantstensparkeringen på allmän platsmark utgöra
en tillgång.
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4 Typsektioner
I samband med framtagandet av typsektioner har även en enklare omvärldsanalys kring
vid vilket trafikflöde det är befogat för kollektivtrafiken att köra på egen bana gjorts.
Resultatet redovisas i bilaga 4, och kan kortfattat summeras med att det inte direkt finns
något gränsvärde för detta. Däremot kan en bedömning göras utifrån kollektivtrafikens
passagerarvolymer, andelen kollektivtrafikresenärer i förhållande till övriga trafikanter,
avvikelser i förhållande till tidtabell, resehastighet etc. Det handlar alltså snarare om
parametrar kopplat till kollektivtrafiken än till det totala trafikflödet på en länk.

4.1 Generella typsektioner

Inom projektet har förslag på sektioner för tre olika gatutyper tagits fram: stadshuvudgata,
stadsgata och lokalgata. Förslagen har en geografisk avgränsning, dvs var de är tänkta
att användas, nämligen i Norrköpings tätort inom det område som begränsas av
Söderleden, Riksvägen, Stockholmsvägen och den framtida Johannisborgsförbindelsen.

För varje sektion har ett normalfall (god standard för framkomlighet enligt VGU) och ett
minimalfall (låg standard för framkomlighet enligt VGU) tagits fram. Såväl normalfallet
som minimalfallet har mått som trafiksäkerhetsmässigt är acceptabla.

Se bilaga 2 för en fullständig beskrivning av de generella sektionerna.

4.2 Typsektioner för exploateringsområdet

I följande avsnitt beskrivs Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Idrottsgatan och Fotbollsgatans
föreslagna funktioner och typsektioner. De framtagna förslagen på sektioner för
exploateringsområdet är baserade på de generella sektionerna för stadshuvudgata,
stadsgata och lokalgata. För Ektorp har endast ett minimalfall (låg standard för
framkomlighet) tagits fram. Vill kommunen öka standarden för något trafikslag ska
delarna i de generella sektionerna användas som byggstenar för att skapa en bredare
sektion beroende på vilket trafikslag som ska prioriteras.

Sektionerna för Ektorp delas in i tre olika sektioner och tre olika korsningspunkter, se figur
14. Fullständiga måttangivelser för de specifika sektionerna som rekommenderas finns i
bilaga 3.
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Figur 14: Översiktsbild över sektioner och korsningspunkter

4.2.1 Sektion på sträcka

Nedan följer en beskrivning av de sektioner som rekommenderas i området, vilka
funktioner de har samt vilken standard de håller. Sektionerna för området är till stor del
baserade på de generella sektionerna som beskrivs i bilaga 2, och hänsyn till befintliga
mått för vägområdet har ej tagits. För normalfall eller önskvärda mått behöver vägarna
breddas eller prioriteras om för att fullständigt eller delvis passa de generella sektioner
som beskrivs i bilaga 2.

Skarphagsleden

Sektionen består av ett körfält för biltrafik samt ett separat fält för kollektivtrafik i vardera
riktningen. Körbanan är dimensionerad efter utrymmesklass B för tung trafik enligt VGU.
På vardera sidan om vägbanan finns en möbleringszon som går att använda till
plantering och kollektivtrafikhållplats. Möbleringszonen fungerar även som snöupplag på
de platser där det inte finns hållplats eller trädplantering (som inte klarar av den ökade
salthalt som snöupplag medför). Utanför möbleringszonen planeras en dubbelriktad
cykelväg samt en rullstolsanpassad gångbana med en hinderfri bredd på 0,4 meter.
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Figur 15: Förenklad sektion – Skarphagsleden.

Mått för sektionen
Bizon 0,5 m
Hinderfri bredd 0,3 m
Gångbana 2,0 m (låg standard för huvudstråk enligt de generella

sektionerna)
Cykelbana 2,0 m (låg standard för huvudstråk enligt de generella

sektionerna)
Möbleringszon 2,5 m
Kollektivtrafikkörfält 3,5 m (god standard enligt de generella sektionerna)
Körfält 3,45 m (låg standard för tung trafik enligt de generella

sektionerna)

Kollektivtrafikkörfälten är god standard enligt de generella sektionerna.

Ektorpsgatan

Måtten på körbanorna är framtagna för att dimensionera för framtida spårväg i blandtrafik.
Då det inte är fastställt huruvida sträckningen av spårvägen kommer gå på Ektorps-
gatan, är vägen även dimensionerad för busstrafik i blandtrafik med biltrafik. Det finns en
möbleringszon på ena sidan om vägbanan där det kan rymmas plantering, snöupplag
eller utökad gång- eller cykelväg.
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Figur 16: Förenklad sektion – Ektorpsgatan.

Mått för sektionen
Bizon 0,5 m
Hinderfri bredd 0,3 m
Gång- och cykelbana 3,5 m (god standard för sekundärt stråk enligt de generella

sektionerna)
Möbleringszon 1,75 m
Körfält för kollektivtrafik
och biltrafik 3,6 m (god standard enligt de generella sektionerna).
Gångbana 2,5 m

Vägbanans totala bredd är 7,2 m.

Ektorpsgatan – spårväg på egen banvall

Ska spårvägen åka på egen banvall kräver detta att hållplatslägen kan ordnas vid sidan
av den i dagsläget angivna vägbanan. Förslagsvis läggs ett hållplatsläge i anslutning till
den fotbollsarena som ligger längs med Ektorpsgatan. Därför finns inte någon
möbleringszon inritad på sektionen i figur 17 eftersom den endast gäller för Ektorpsgatan
mellan Skarphagsleden och Fotbollsgatan.

I sektionen har det endast dimensionerats för plantering mellan spårväg och gång- och
cykelbana respektive körbana. Om det krävs staket behöver sektionen breddas något.
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Figur 17: Förenklad sektion – Ektorpsgatan spårväg på egen banvall.

Idrottsgatan

Idrottsgatan och Fotbollsgatan ansluter till varandra i områdets nordvästliga del och har
samma bredd och funktioner. Här redovisas gatorna för sig, även om sektionerna är
väldigt lika.

På vardera sidan om körbanan finns ett snöupplag. En gång- och cykelbana är förlagd på
Idrottsgatans östra sida, medan det på den västra sidan finns en gångbana. När
snöupplaget inte används går ytan att använda som gång- och cykelbana respektive
gångbana. Banorna har en hinderfri bredd på 0,3 m, vilket gör de rullstolsanpassade.

Figur 18: Förenklad sektion – Idrottsgatan.
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Mått för sektionen
Bizon 0,5 m
Hinderfri bredd 0,3 m
Gång- och cykelbana 3,5 m (god standard för sekundärt stråk enligt de generella

sektionerna)
Vägbana för biltrafik 5 m
Gångbana 2,5 m (god standard för sekundärt stråk enligt de generella

sektionerna)

Avsteg från de generella sektionerna gällande cykling i blandtrafik har gjorts med
avseende på behovet av att göra cykelstråket i nord-sydlig riktning genare.

Fotbollsgatan

Fotbollsgatan och Idrottsgatan har som nämnts ovan liknande funktion och vägbredd i
dagsläget varvid de också får liknande typsektion.

Vägbanans bredd på 7,5 m är anpassad för kanstensparkering på en sida av vägbanan.
Dock innebär kanstensparkering att fordonstrafik måste sänka hastigheten vid möte.

Figur 19: Förenklad sektion – Fotbollsgatan

Mått för sektionen
Bizon 0,5 m
Hinderfri bredd 0,3 m
Gångbana 2,5 m (god standard för sekundärt stråk enligt de generella

sektionerna)
Snöupplag 0,6 m
Vägbana för biltrafik
samt kanstensparkering  7,5 m
Gång- och cykelbana 3,5 m (god standard för sekundärt stråk enligt de generella

sektionerna)
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Avsteg från de generella sektionerna gällande cykling i blandtrafik har gjorts då gatan
stundvis har mycket trafik i samband med hämtning och lämning till skolverksamhet varpå
trafiksituationen kan bli riskfylld för cyklister på de relativt smala gatorna.

4.2.2 Sektion vid korsningspunkt
Föreslagen korsningsutformning har föregåtts av en kortare utredning av lämplig
korsningstyp för Idrottsgatans respektive Ektorpsgatans anslutning mot Skarphagsleden.
Utredningen har utförts enligt VGU13. Genom överslagsberäkning har belastningsgraden
under dimensionerande timme för tätort, samt trafiksäkerhet vid tätortsförhållande
kontrollerats.

Med bakgrunden att utredningen har gjorts med en trafikalstring som tagit höjd för ett
framtida scenario som inte är i linje med kommunens målsättning, finns en risk för att
korsningarna överdimensioneras och mer mark tas i anspråk utan att nödvändigtvis
framkomligheten eller trafiksäkerheten förbättras för de prioriterade trafikslagen gång-,
cykel- och kollektivtrafik.

Skarphagsleden/Idrottsgatan

Skarphagsledens korsning med Ektorpsgatan är av korsningstyp C (se figur 20), vilket
innebär att det finns vänstersvängkörfält på Skarphagsleden med trafikö för att minska
risken för påkörning bakifrån. Korsningstypen ökar också framkomligheten på
Skarphagsleden och inplanerade refugerna underlättar för gående och cyklande att
korsa. Korsningen saknar refuger för gående- och cyklande på Idrottsgatan.
Korsningstypen är strax över gränsen till att en större korsningstyp bör väljas med
avseende på framkomlighet och trafiksäkerhet i korsningen med Idrottsgatan. En större
korsningstyp skulle innebära D, en cirkulationsplats.

Figur 20: Korsningstyp C. Källa: Vägar och gators utformning, 2004.

13 Vägar och gators utformning (2004) Val av korsningstyp. Trafikverket. Publikation 2004:80.
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En cirkulationsplats skulle innebära ett större anspråk på mark, men inte nödvändigtvis
förbättra framkomligheten för de prioriterade trafikslagen gång-, cykel- och kollektivtrafik.
Skarphagsleden är dock en del av huvudnätet för biltrafik enligt Norrköping kommuns
riktlinjer för trafik. Därför bör korsningspunkten utredas närmare med avseende på
framkomlighet för biltrafik och vilka konsekvenser det innebär för andra trafikslag.

För Skarphagsleden:

För att förbättra tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och
cyklande föreslås en sektion med refuger mellan varje körfält, förutom mellan körfälten för
vänstersväng och rakt på, på 2 meter för att möjliggöra stopp med cykel, barnvagn etc.

Separat körfält för fordon som svänger vänster. Högersvängande fordon åker i samma
körfält som icke svängande fordon. Det finns ett körfält i vardera riktningen som är
dedikerat för kollektivtrafik, dock utan separat körfält för vänstersväng. I möbleringszonen
i korsningspunkten möjliggörs ett utrymme för oskyddade trafikanter där de kan vänta
innan de ska korsa gatan. På vardera sidan om körbanan finns en separat gång- och
cykelbana med dubbelriktad trafik.

För Idrottsgatan:

Figur 21: Korsningspunkt för Skarphagsleden/Idrottsgatan

Figur 22: Korsningspunkt Idrottsgatan/Skarphagsleden
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Ett separat körfält för vänstersvängande fordon. Högersvängande delar körfält med icke
svängande fordon. Mellan vänster körfält görs en refug på två meter för att möjliggöra
stopp med cykel. På ena sidan av vägbanan finns en gemensam gång- och cykelbana,
medan det på den andra sidan finns en gångbana.

Skarphagsleden/Ektorpsgatan

Skarphagsleden i korsningspunkten med Ektorpsgatan är i dagsläget korsningstyp B,
men har inplanerade refuger för gående och cyklister på samtliga anslutande vägar (se
figur 23). Med avseende på framkomlighet och trafiksäkerhet ligger korsningen precis
under gränsen till att en större korsningstyp bör väljas. En större korsningstyp skulle
innebära C, med vänstersvängfält från Skarphagsleden.

Figur 23: Korsningstyp B. Källa: Vägar och gators utformning, 2004.

Ett vänstersvängfält från Skarphagsleden skulle öka framkomligheten för trafik på
Skarphagsleden. Korsningspunkten är dock nyligen ombyggd och med hänsyn till att
korsningen ligger något under gränsen med avseende på trafiksäkerhet och
framkomlighet för att en större korsningstyp ska väljas, bör den utredas närmare i fall en
ombyggnation till typ C är lämplig.

För Skarphagsleden:

För att förbättra tillgängligheten, framkomligheten och trafiksäkerheten för gående och
cyklande föreslås en sektion med refuger mellan varje körfält, förutom mellan körfälten för
vänstersväng och rakt på, på 2 meter för att möjliggöra stopp med cykel, barnvagn etc.

Separat körfält för fordon som svänger vänster. Högersvängande fordon åker i samma
körfält som icke svängande fordon. Det finns ett körfält i vardera riktningen som är
dedikerat för kollektivtrafik, dock utan separat körfält för vänstersväng. I möbleringszonen
i korsningspunkten möjliggörs ett utrymme för oskyddade trafikanter där de kan vänta
innan de ska korsa gatan. På vardera sidan om körbanan finns en separat gång- och
cykelbana med dubbelriktad trafik.
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För Ektorpsgatan:

Ett körfält i vardera riktningen med kollektivtrafik och biltrafik i blandtrafik. På ena sidan av
körbanan finns en dubbelriktad gång- och cykelbana och på den andra en dubbelriktad
gångbana. I möbleringszonen i korsningspunkten möjliggörs ett utrymme för oskyddade
trafikanter där de kan vänta innan de ska korsa gatan. Korsningspunkten utformas utan
refug mellan körfälten.

Figur 25: Korsningspunkt för Ektorpsgatan/Skarphagsleden

Figur 24: Korsningspunkt på Skarphagsleden/Ektorpsgatan.
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För Ektorpsgatan separat banvall:

Ett körfält i vardera riktningen för biltrafik och kollektivtrafik i form av spårväg på egen
banvall. På ena sidan av körbanan finns en dubbelriktad gång- och cykelbana och på den
andra en dubbelriktad gångbana. I möbleringszonen i korsningspunkten möjliggörs ett
utrymme för oskyddade trafikanter där de kan vänta innan de ska korsa gatan. Mellan
körfälten för biltrafik och spårvägens banvall placeras en refug med en bredd på minst 2
meter för att möjliggöra stopp med cykel, barnvagn etc.

För att möjliggöra en prioritering av kollektivtrafiken i korsningspunkten kan trafikljus
behöva användas. Detta bör utredas vidare.

Figur 26: Korsningspunkt för Ektorpsgatan/Skarphagsleden, spårväg på egen banvall.

Ektorpsgatan/Fotbollsgatan

För Ektorpsgatan:

Ett körfält i vardera riktningen med kollektivtrafik och biltrafik i blandtrafik. På ena sidan av
körbanan finns en dubbelriktad gång- och cykelbana och på den andra en dubbelriktad
gångbana. Inget behov för oskyddade trafikanter att korsa vägen i punkten förekommer.

Figur 27: Korsningspunkt för Ektorpsgatan/Fotbollsgatan
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För Ektorpsgatan separat banvall:

Ett körfält i vardera riktningen för biltrafik och kollektivtrafik i form av spårväg på egen
banvall. På ena sidan av körbanan finns en dubbelriktad gång- och cykelbana och på den
andra en dubbelriktad gångbana. I möbleringszonen i korsningspunkten möjliggörs ett
utrymme för oskyddade trafikanter där de kan vänta innan de ska korsa gatan. Inget
behov för oskyddade trafikanter att korsa vägen i punkten förekommer.

Figur 28: Korsningspunkt för Ektorpsgatan/Fotbollsgatan separat banvall.

För Fotbollsgatan:

Ett körfält för samtliga vägval in i korsningspunkten. Då ett cykelstråk passerar
Fotbollsgatan på Ektorpsgatan, finns det även plats för oskyddade trafikanter att vänta på
innan dessa korsar Fotbollsgatan.

Figur 29: Korsningspunkt på Fotbollsgatan/Ektorpsgatan.
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Idrottsgatan/Fotbollsgatan

För Idrottsgatan:

Figur 30: Korsningspunkt på Idrottsgatan/Fotbollsgatan

Sektionen för Idrottsgatan visas i nordlig riktning och möter Fotbollsgatan i höjd med
kvarteret Ormen som just nu byggs om. Sektionen består av gång- och cykelbana på
Idrottsgatans östra sida och en gångbana på den västra sidan. Körbanan är
dimensionerad efter lastbil/bil.

När Idrottsgatan möter Fotbollsgatan fortsätter gång- och cykelbanan på motsatt sida,
varvid en korsnings punkt för oskyddade trafikanter uppstår.

För Fotbollsgatan:

Figur 31: Korsningspunkt på Fotbollsgatan/Idrottsgatan
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Sektionen för Fotbollsgatan är utformad på samma sätt som för Idrottsgatan, med
skillnaden att gång- och cykelbanan byter sida om vägen. Fotbollsgatans sektion är ritad i
västlig riktning.
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5 Förslag till fortsatt arbete

Följande punkter är några förslag till vad som bör utredas i det fortsatta arbetet.

- Utreda eventuellt nytt gång- och cykelstråk eller förbättring av befintligt stråk
mellan Ektorp centrum och Vägträffen.

- Utreda korsningspunkterna Ektorpsgatan/Idrottsgatan med Skarphagsleden
närmare utifrån det framtida trafikscenario där trafiken ökat med 50% till år 2030
(utan Norrleden och Västlänken).

- Dagvattenutredning som omfattar Skarphagsleden, Ektorpsgatan, Idrottsgatan
och Fotbollsgatan.
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