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1 Inledning  

Västra staden innefattar flera detaljplaner och exploateringar i den västra 

delen av Norrköping. Det aktuella området omfattar delar av tre stadsdelar: 

Såpkullen, Ektorp och Kneippen. Hyresbostäders bestånd i kvarteren 

Kedjan, Linjen, Klubben och Hörnan är beläget i Ektorp liksom Ektorps 

centrum, Rikshems fastighet Planen 4 och området för Ebersteinska 

gymnasiet. Lundbergs, Heimstaden och Rikshems bestånd inom kv Linjen 

längs med Skarphagsledens södra sidan är också beläget inom stadsdelen 

Ektorp. Området runt Östgötaporten tillhör stadsdelen Såpkullen.  Kv 

Strömbacken och Stadshospitalet på södra sidan om Linköpingsvägen tillhör 

stadsdelen Kneippen.  

Eftersom det planeras stor exploatering i området kommer trafikmängderna 

under de kommande åren att öka kring området Västra staden. För att 

kartlägga omfattningen samt konsekvenserna av detta görs det i denna 

förstudie en trafikalstringsberäkning samt fördelning på befintligt trafiknät. 

Utifrån detta kan analys göras om hur den framtida trafiksituationen i 

området ser ut. Det aktuella området samt de kvarter som berörs av 

exploateringen visas i figur 1.  

 

Figur 1 - Översikt över området 
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1.2 Avgränsningar 

Analysen grundar sig på befintlig trafik, prognostiserad trafikökning samt 

tillkommen trafik från planerade exploateringar i området. Planerade 

exploateringar förväntas lösa parkeringsbehovet på kvartersmark.  

De alternativ som studeras i denna förstudie är den framtida 

trafiksituationen med eller utan full exploatering i samtliga områden som 

inkluderas i Västra staden. 

2 Nulägesbeskrivning 

Dagens trafikflöden som redovisas i figur 2 är dels baserade på 

trafikmätningar genomförda 2016 & 2017 samt matematiskt beräknad trafik 

från den VISUM-modell som togs fram för trafikmängder år 2014. 

Trafikmätningen på Ektorpsgatan mellan Gunnar Nordahls plats och Södra 

Promenaden är genomförd under hösten 2017. Övriga trafikmätningar som 

redovisas i figur 2 är genomförda under 2016. På de platser som inte har 

någon trafikmätning redovisas endast modellens beräknade trafikflöden.  

 

Figur 2 -Dagens trafikflöde 
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3 Framtida trafiksituation 

3.3 Trafikalstring 

Den planerade byggnationen i området innefattar totalt ca 1 600 lägenheter, 

en ny förskola och en moské. Bostäderna planeras i sju områden enligt listan 

nedan. Förskolan ligger vid Ebersteinskaområdet. Bostadsområdena 

redovisas geografiskt i figur 3. 

 

Dessa 1 600 lägenheter och förskola beräknas tillsammans alstra cirka 4 000 

resor per dygn. Alstringsberäkningen har beräknats på samma vis för 

samtliga områden och utgår från att den genomsnittliga storleken på en 

lägenhet är 70 m2. Beräkningen som utgår från 3,351 resor per 100/m2 

baseras på att området är centralt och att de som bosätter sig klassas som 

medelinkomsttagare. Detta antagande genererar ca 2,5 bilresor per lägenhet 

och dygn. Bilinnehavet har under perioden 2013-2017 varit stabilt och legat 

kring 350-400 bilar per 1000 invånare. Genomsnittet i kommunen år 2017 

var 414 bilar per 1000 invånare. Det låga bilinnehavet tillsammans med 

stadsdelens geografiska läge och koppling till staden bidrar till ett generellt 

lågt bilnyttjande av de boende i området i förhållande till andra stadsdelar 

av liknande storlek. I figur 4 redovisas antalet resor som dessa lägenheter 

beräknas tillföra på trafiknätet. 

                                                 

1 Inregia, Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering, 2005   

Tillkommande bostäder 

 Kedjan    340 lgh 

 Planen 4   130 lgh 

 Såpkullen/Supporten  500 lgh 

 Domaren 1   82 lgh 

 Bollen 2   80 lgh 

 Linjen 1,2 & 3  300 lgh 

 Strömbacken   200 lgh 

Övrigt: 

 Moské 

 Ny förskola  

Figur 3 - Områdesindelning och tillkomna bostäder 
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Moskén som byggs mellan Såpkullen och Skarphagsleden alstrar endast 

trafik när verksamheten har sammankomst vilket endast sker vid ett fåtal 

tillfällen. Vid sammankomsterna beräknas det smaximalt komma 60-70 

bilar som angör eller parkerar på fastighetsmark. Eftersom moskén har låg 

och oregelbunden trafik så exkluderas den från denna förstudie.    

3.3 Vägvalsfördelning 

Fördelningen på den tillkomna trafiken antas vara densamma som den 

befintliga trafikfördelningen i området. En start- och slutmatris togs fram 

och kalibrerades mot de punkter som idag utgör ytternoder i systemet. 

Majoriteten av trafiken har Söderleden som målpunkt. Procentuell 

fördelning av den totala trafiken i systemet anges i figur 5. 

Figur 5 - Procentuell fördelning av dagens trafik 

Figur 4 - tillkommen biltrafik efter exploatering 
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Denna vägvalsfördelning fördelar ut den tillkomna trafiken som tillsammans 

med den befintliga trafiken utgör det totala antalet resor som prognostiseras 

efter byggnation. Det totala antalet resor balanseras matematisk för att varje 

ytternod ska ge ta emot och ge ifrån sig rätt trafikmängd. Prognoserad trafik 

för västra staden visas i figur 6.  

3.4 Kapacitetsanalys 

De korsningspunkter som berörs mest av byggnationen är korsningen 

Skarphagsleden/Ektorpsgatan och Fotbollsrondellen. Dygnsflöden för dessa 

korsningspunkter visas i figur 7.  

 

 

 

 

 

Utifrån fördelningen av den tillkomna trafiken identifieras det att det under 

morgonens maxtimme kommer vara svårt för bilister att svänga vänster ut 

på Skarphagsleden. Bedömningen är dock att det under maxtimmen endast 

är ett fåtal trafikanter som behöver svänga vänster vilket inte motiverar 

någon åtgärd gällande infrastrukturen för att öka kapaciteten. Skulle behovet 

av vänstersvängande fordon bli större i framtiden bedöms ytan vara 

tillräcklig för att upprätta en signalkorsning med prioritet för kollektivtrafik.  

Gällande Fotbollsrondellen så klarar befintlig utformning även det framtida 

trafikflödet utan att få bestående köer i någon av tillfarterna under 

maxtimmen. Dock behöver cirkulationen byggas om i samband med att 

spårvägen till Vrinnevi byggs.  

Figur 6 - Prognotiserad trafik efter byggnation 

Figur 7 - Framtida dygnsflöden genom korsningen Skarphagsleden/Ektorpsgatan 
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3.5 Konsekvenser av trafikutvecklingen  

Parkering 

I och med den ökade exploateringen i området kommer parkeringsbehovet 

öka. Till förmån för gång- och cykel planeras kantstensparkering på 

allmänplatsmark att reduceras till antalet längs med Ektorpsgatan och 

Fotbollsgatan samt utebli längs med Idrottsgatan. Detta sätter även högre 

krav på att parkeringsbehovet vid större evenemang löses på kvartersmark.  

Laddinfrastruktur 

Norrköpings kommun bedriver inte någon elbilsladdning i egen regi.  

Elbilsladdning sker i regel endast på kvartersmark av privata aktörer. Privata 

aktörer kan avtala att få bedriva el-laddning på allmän platsmark om 

laddningen är allmänt tillgänglig. Eventuell parkeringsavgift betalas då till 

Norrköpings kommun och kostnaden för laddning sker då till aktören som 

bedriver laddningen. 

Angöring av busstrafik under högriskmatcher 

Vid fotbollsmatcher som klassificeras som högriskmatcher anländer ett stort 

antal supportrar som ska gå in på arenans sydvästra hörn. Vid dessa 

matcher, som förekommer ca 5 gånger per år kan upp emot 20 bussar 

anlända för att släppa av supportrar inför matchstart. För att minska risken 

för bråk bör bortasupportrarna inte blandas med hemmasupportrar vilket 

ställer krav på hantering av avlämningsplatsen för bussarna.  

För att lösa detta behöver av- och påstigning ske på en plats som tillfälligt 

eller permanent är anpassad för detta ändamål. Bussen behöver då ha en 

anvisad färdväg till och från anköringsytan. Ytan för detta behöver förläggas 

så att bussarna inte åker vidare på Ektorpsgatan via Gunnar Nordahls plats 

då det inför match rör sig många gående på platsen.  

Det förslag som förespråkas är att bussen vänder på den framtida torgyta 

som planeras vid arenans sydvästra hörn och åker tillbaka på Ektorpsgatan 

söderut. Det går då att tillfälligt anordna en separering mellan 

bortasupportrar och övriga besökare. Ett förslag på att lösa detta på längre 

sikt är att hänvisa bussarna till att släppa av supportrarna vid arenans 

sydvästra hörn för att sen åka via Fotbollsgatan och förlängningen av 

Lennings gata vidare till Linköpingsvägen. Se förslag i figur 8 och figur 9.  

   

Figur 9 – Potentiell färdväg för supporterbussar under 

högriskmatch (lång sikt) 
Figur 9 - Primärt förslag på färdväg för 

supporterbussar under högriskmatch 
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4 Framtida trafik och infrastruktur 

Exploateringen inom projektområdet kräver vissa förändringar gällande 

infrastruktur inom västra staden. En god tillgänglighet för cykel och 

kollektivtrafik hjälper till att minska behovet av bilresor vilket krävs för att 

nå målet om att inte öka bilanvändandet trotts en ökad befolkningsmängd. 

Nedan presenteras vilka planeringsförutsättningar som finns för västra 

staden gällande cykel, kollektivtrafik och nya korsningspunkter. 

4.1 Framtida cykelnät 

I figur 10 visas det tänkta cykelnätet genom projektområdet för Västra 

staden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nord-sydlig riktning 

Projektet Framtidens resor i Norrköping (FRiN) pekade på att det saknas en 

”västra promenad” mellan Linköpingsvägen och Krematorievägen. Införs 

den felande länken i form av en gång- och cykelbro över Motala ström 

skulle detta bidra till en stor tidsvinst för hållbara resor. Västra Promenaden 

skulle ingå i ett mycket starkt cykelstråk som sträcker sig från 

Vrinneviområdet i söder till Folkparken i Norr och vidare till stadsdelar som 

till exempel Ingelsta och Eneby. Stadsdelarna Vilbergen, Ektorp och 

Kneippen skulle också få en stark koppling till Norra Promenaden och 

vidare till den nya centralstationen. Den nya bron illustreras i figur 11. 

Figur 10 - Framtida cykelnät genom Västra staden 
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Den mest gena sträckningen för att ansluta Ektorp med Västra Promenaden 

går genom kvarteret Kedjan. Dock kantas detta stråk av stora höjdskillnader 

vilket inte ger ett cykelstråk med optimala förhållanden. För att komplettera 

stråket genomkvarteret Kedjan läggs även ett nord-sydligt stråk på 

Idrottsgatan och Ektorpsgatan.  

Öst-västlig riktning 

Södra promenaden förblir ett av stadens starkaste cykelstråk som i och med 

omvandlingen av Linköpingsvägen förstärks ytterligare. Skarphagsleden har 

en viktig funktion då den kopplar samman Skarphagen med stråken i nord-

sydlig riktning. Det planeras även för en gång- och cykelkoppling mellan 

Ektorpsgatan och Albrektsvägen.  

4.3 Framtida kollektivtrafik  

I figur 12 visas det tänkta cykelnätet genom projektområdet för Västra 

staden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11 - illustration av den bro som skulle förbinda 

Linköpingsvägen med Krematorievägen (Västra Promenaden) 

Figur 12 - Framtida kollektivtrafik genom 

Västra staden 
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Spårväg till Vrinnevi 

Vrinnevisjukhuset är en av Norrköpings största 

arbetsplatser och även ett av stadens största 

besöksmål. Läget i utkanten av staden genererar, 

tillsammans med befintliga och planerade stadsdelar 

som ligger mellan sjukhuset och innerstaden, ett 

underlag för att utveckla spårvagnsnätet. Den aktuella 

sträckningen passerar igenom Västra staden via 

Albrektsvägen.  

Förbi Galgberget kan sträckningen antingen tänkas gå 

via Skarphagsleden och Ektorpsgatan eller fortsätta på 

Albrektsvägen och gå via Klingsbergsgatan. Dessa 

båda alternativ är ritade med en ljusgrön färg i figur 

13.  

 

Busskörfält på Skaphagsleden 

Skarphagsleden anges enligt ÖP staden som en del i stadens stomlinjestråk 

för kollektivtrafik. I de framkomlighetsfrämjande åtgärder som pekades ut i 

FRiN, ingick det att etablera separata körfält för kollektivtrafik längs med 

Skarphagsleden. Om ett av de två körfält i vardera riktningen som idag 

används för biltrafik dedikeras för buss prioriteras kollektivtrafik framför 

biltrafik, vilket ligger i linje med vad som anges i ÖP staden.  

För att säkerställa att inte bygga bort möjligheten till att spårvägen går via 

Skarphagsleden planeras inga in- och utfarter i kvarteret Såpkullen.  

Linköpingsvägen 

På Linköpingsvägen behöver busstrafiken och spårvägens framkomlighet 

bibehållas och helst förbättras. Idag går busstrafik på spårområdet och 

planeras att göra så även fortsättningsvis. Dagens utformning av spåret har 

en kurva i höjd med Lennings rondell. Om samtlig biltrafik flyttas till det 

södra körfältet skulle denna kurva kunna utebli vilket skulle höja 

medelhastigheten för kollektivtrafiken på sträckan.  

4.4 Nya korsningspunkter  

Skarphagsleden 

Befintlig gång- och cykeltunnel kan lyftas upp i plan och samordnas med en 

ny fyrvägskorsning som skulle ersätta Sportrondellen. Den nya korsningen 

skulle ansluta till kvarteren Kedjan 1, Laget 2, Planen 5 och Linjen 3. 

Ungefärlig placering illustreras i figur 14. 

 

 

 

Figur 13 - Förslag på dragning av 

spårväg till Vrinnevi 
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Lennings gata 

Lännings gata är idag en återvändsgränd som 

endast ansluter till Fotbollsgatan. På längre 

sikt skulle gatan kunna förlängas och ansluta 

till Linköpingsvägen. Detta skulle minska 

avståndet mellan korsningspunkterna på 

Södra Promenaden vilket skulle kunna sänka 

de faktiska hastigheterna på Södra 

Promenaden. Anslutningen skulle även vara 

till stor nytta för den lokala trafiken i västra 

staden. För att kunna genomföra 

anslutningen krävs en detaljplaneändring då 

området är planlagt som kvartersmark. 

Förslag på sträckning av Lennings gata 

illustreras i figur 15. 

 

  

Figur 14 - Ny korsningspunkt på Skarphagsleden 

Figur 15 - Förlängsning av Lennings gata 
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5 Rekommenderad lösning  

Utifrån framtagna trafikmängder och resonemang har önskade sektioner 

tagits fram. Sektionerna som presenteras är baserad på funktioner som ska 

innefattas och skulle behöva anpassas på vissa sträckor av gaturummet för 

att klara av avvikelser.  

Idrottsgatan 

Önskvärd sektion längs med Idrottsgatan där gång och cykel prioriteras 

framför kantstensparkerade bilar.  

 

 

 

 

 

 

Ektorpsgatan 

Önskvärd sektion på Ektorpsgatan har separerad gång- och cykelbana på 

östra sidan samt en gångbana på västra sidan. Körbanan smalnas av från 

befintlig och kanstensparkering tas bort på delas av sträckan. Det införs 

även en trädrad som på valda platser kan bytas ut mot kanstensparkering.  

 

 

 

 

 

 

Skarphagsleden 

Skarphagsleden har en fortsatt viktig funktion för samtliga trafikslag. 

Dagens utformning är dock storskalig och något överdimensionerad 

gällande biltrafik. För att prioritera busstrafik föreslås separata körfält för 

buss i vardera riktningen. Bussfälten läggs i ytterkant för att underlätta 

utformningen av hållplatslägen. För att inte sektionen ska variera på sträcka 

Figur 17 - Sektion för Ektorpsgatan 

Figur 16 - Sektion för Idrottsgatan 
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föreslås en grönremsa i mitten för att fånga hantera den breddning som 

skulle behövas inför korsningspunkter.   

 

Södra promenaden 

Som förutsättning för att få till spårväg längs med Albrektsvägen behöver 

Fenixrondellen byggas om till en fyrvägskorsning. Då hållplatsen som är 

tänkt mellan Nygatan och den nya fyrvägskorsningen kräver att trafiken 

flyttas till den södra sidan av träden i Södra Promenaden. Detta ses på så sätt 

som en förutsättning när en ny sektion för Södra Promenaden tas fram. I 

figur 19 visas ett förslag på hur Södra Promenaden kan se ut om all biltrafik 

förläggs på södra sidan om trädraden.  

 

 

Figur 18- Sektion för Skarphagsleden 

Figur 19 - Förslag på ny utformning av Södra Promenaden 
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När Södra Promenaden vid Lennings Rondell övergår i Linköpingsvägen 

kan trafiken antingen ligga kvar på södra sidan eller byta till att ligga på 

norra sidan. Det förslag som har utretts av WSP är att biltrafiken ligger på 

den södra sidan om spåret på Linköpingsvägen. I figur 20 visas ett förslag 

på hur Lennigns rondell kan byggas om till trevägskorsning. 

Linköpingsvägen 

I förslagen utformning av Linköpingsävgen samlas biltrafiken på den södra 

sidan om en ny trädrrad som införs mellan körbana och spårområde. 

Befintliga gång- och cykelbanor behålls vid sidan av körbana och 

spårområdet. I figur 21 illustreras ett förslag på hur den del av gatusektionen 

som idag trafikeras av biltrafik, spårvagn och buss kan omfördelas för att 

skapa bättra förutsättningar för kollektivtrafiken. Gång- och cykelbanor 

ligger i detta förslag utanför de befintliga träd som finns på vardera sidan 

om Linköpingsvägen. 

 

Figur 21 - Förslag på ny sektion för Linköpingsvägen 

6 Slutsats 

Trafiksystemet kommer klara av den tänkta exploateringen och samtidigt 

kunna utvecklas i linje med FRiN och ÖP staden. De sektioner som föreslås 

kommer bidra till att fler reser hållbart men fortfarande ha tillfredställande 

framkomlighet för biltrafik.  

Figur 20 - förslag på omvandling av Lennings rondell 


