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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND OCH SYFTE 

Skarphagsleden har idag en karaktär som inte stämmer överens med 

Norrköpings kommuns ambition om hur en stadshuvudgata bör vara 

utformad. Dubbla körfält i varje körriktning samt en bred mittrefug gör 

gatusektionen bred. Norrköpings kommun har därför givit WSP i uppdrag att 

utreda vilken som är den minsta möjliga bredd som krävs för att 

gatusektionens kapacitet ska vara tillräcklig för framtida trafikflöden med 

fokus på en god framkomlighet för kollektivtrafiken. I denna trafikutredning 

kommer framtida trafikflöden och kollektivtrafikresor att analyseras och 

vidare kommer en förprojektering att utföras. Trafikutredningen kommer 

enbart att fokusera på flöden på dygnsnivå med hjälp av 

makrosimuleringsverktyget Visum. Detta innebär att vidare analyser med 

hjälp av mikrosimulering krävs för att utreda bland annat kapaciteter i 

korsningspunkterna som inte ingår i denna analys. Även analyser av 

maxtimmestrafik saknas i denna analys.  

I projektet Framtidens Resor i Norrköping (FRiN) har ett samlat 

kollektivtrafiknät tagits fram för staden och där ingår kollektivtrafikfält för buss 

på Skarphagsleden. Med dagens trafiksituation och befolkningsmängd finns 

inte detta behov men behovet skulle kunna uppstå i och med framtida 

exploatering av bostäder. Tillräckligt stor exploatering skulle också kunna 

skapa ett behov av spårväg längs Skarphagsleden.  

Norrköpings kommun har i framtiden en vision om att exploatera i området 

Borgsmo/Norra Herrebro. Området förväntas rymma nya bostäder till 2000–

4500 invånare beroende på bostadstyp. Utöver detta finns även påbörjad 

och planerad exploatering av närområdena kring Skarphagsleden som 

förväntas innebära nya bostäder för ca 3000–3500 invånare. 

Figur 1 markerar området Borgsmo/Norra Herrebro och Skarphagsleden.  
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Figur 1 - Översiktsbild av Norrköpings innerstad med röd markering för Skarphagsleden samt 
exploateringsområdet Borgsmo/Norra Herrebro. 

I detta projekt kommer därför både behovet av spårväg och/eller 

kollektivtrafikkörfält för buss att utredas.  

1.2 UNDERLAG 

Till uppdraget har Norrköpings kommun givit WSP underlag som ska ligga till 

grund för uppdraget. Underlagen listas nedan:  

- Översiktsplan för staden (2017) 

- FriN: Visumanalyser av åtgärdspaket inom SUMP (2018) 

- Framtagen Visum-modell för 2035 samt lista med förändringar som 

ska ingå i den trafikanalysen som ska genomföras 

- Framtagen Visum-modell för 2014 som ska användas som referens 

vid uppdaterad markanvändning 

- Antagen markanvändning för området Borgsmo samt tillkomna 

områden i närområdet kring Skarphagsleden 

- Baskarta över Skarphagsleden 

1.3 ALLMÄNT OM TRAFIKPROGNOSMODELLER 

En trafikprognos är en förutsägelse om hur trafiken kommer att utvecklas i 

framtiden utifrån givna förutsättningar. För att göra en trafikprognos används 

en kvantitativ trafikmodell där resandet beräknas med hjälp av matematiska 

formler som är estimerade utifrån resvaneundersökningar.  

När en trafikprognos tas fram matas först datorverktyget med information om 

hur samhället ser ut idag i form av bland annat antalet invånare, antalet 

arbetsplatser, vägnät och kollektivtrafiknät. Modellen genererar därefter en 

prognos för nuläget som kalibreras och valideras mot trafikräkningar och 

resandestatistik. Trafikmodellen beräknar sedan antalet resor och ger 
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resultat i form av till exempel färdmedelsval, trafikflöden på olika vägar och 

kollektivtrafikflöden på olika linjer.  

 

Figur 2. En trafikmodells uppbyggnad. 

I en trafikprognosmodell finns alla färdmedel med, bil, kollektivtrafik, gång 

och cykel. Då alla trafikslagen finns med i modellen så innebär detta att 

modellen kan användas för att se vilken effekt en åtgärd kan ha på 

färdmedelsfördelningen. Om en prognos görs för ett scenario där till exempel 

kollektivtrafiktaxan sänks, där turtätheten blir förbättrad och där 

kollektivtrafiklinjerna täcker in ett större område så kommer detta leda till en 

överflyttning av resor från biltrafik till kollektivtrafik då det kollektiva 

färdmedlet i modellen blir mer konkurrenskraftigt. På samma sätt kan det bli 

en överflyttning till gång och cykel i ett scenario där dessa färdsätt 

prioriteras.  

 

Figur 3. I trafikprognosmodellen finns alla färdmedel med, kollektivtrafik, bil, gång och cykel.  

 
Beräkningarna i en prognosmodell delas in i fyra steg. Modellen delas in i 

olika områden och för varje område beräknas det i första steget det totala 

antalet resor som startar i varje område. Därefter beräknas var resorna ska 

gå (mellan vilka områden). I det tredje steget beräknar modellen om resorna 

ska göras med bil, kollektivtrafik, gång eller cykel. I det sista steget beräknas 

vilken väg bilresorna ska ta samt vilken linje kollektivtrafikresorna ska 

fördelas ut på. Dessa steg itereras flera gånger till dess att jämnvikt har 

uppstått i systemet.   
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Figur 4. Modelluppbyggnad. 

 
Förutom att göra en allmän förutsägelse om hur trafiken kommer att 

utvecklas i framtiden så kan en trafikmodell också användas för att utreda 

vad som händer om något förändras. Till exempel vad som händer om: 

• En ny väg byggs 

• Kollektivtrafiknätet utökas 

• Parkeringsavgifterna höjs 

• Gång och cykel blir mer attraktivt 

1.4 OSÄKERHET 

Trafikprognoserna är gjorda med en trafikmodell. Vid framtagande av en 

trafikprognos finns det alltid en viss osäkerhet i resultaten. De resultat som 

modellen genererar ska ses som en indikation på hur det framtida resandet 

kan komma att bli och inte en exakt sanning. WSP kan ej garantera 

noggrannheten i prognosresultaten.  

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 MODELLEN 

Analyserna är genomförda i Norrköpings kommuns Visum-modell. Modellen 

är en fyrstegsmodell där alla steg är implementerade i Visum och inkluderar 

trafikslagen bil, kollektivtrafik, cykel och gång. 

För modellen finns fyra olika scenarier med tydliga skillnader i inriktning. 

Dessa är Nollalternativ, Fyrsteg, Litet trendbrott och Stort trendbrott. I det här 

uppdraget är det Stort trendbrott som har använts. Stort trendbrott innebär 

ett fullt utbyggt samlat nät i syfte att nå största möjliga restidsvinst och 

framkomlighet för de hållbara trafikslagen. Restriktiv hållning till bil centralt 
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och ringa utbyggnad av bilnätet. Maximal satsning på ITS, MM och Parking 

Management. Stort trendbrott har mål-året 2035.   

Efter att scenariot Stort trendbrott togs fram har nya utbyggnationer och 

ombyggnationer i olika delar av stadens vägnät utretts och dessa finns inte 

med i modellen. Flertalet av dessa är väsentliga delar av stadens utveckling 

och lades således till i modellen för att modellen ska spegla Norrköpings 

kommuns vision av hur stadens ska vara utvecklad i framtiden. 

Förändringarna i modellen listas nedan:  

- Fullt utvecklad Johannisborgsförbindelse. 

o Komplett ringled runt Norrköpings innerstad.  

- Ombyggnation av Östra promenaden och Söderköpingsvägen.  

o Begränsad kapacitet för biltrafik. 

- Trafikplats Bråvalla. 

o Ny kopplingspunkt till E4:an.  

- Himmelstalund enligt projektet Översiktligt trafikanalys 

Himmelstalund. 

- Väglänk mellan Herstaberg och Händelö.  

- Ny lokalgata istället för befintlig gång- och cykelbana väster om 

Ektorp centrum som anslutning till Skarphagsleden. 

Utöver förändringarna i vägnätet har även förändringar i befintliga och nya 

kollektivtrafiklinjer tagits fram. Dessa listas i Tabell 1 nedan:  
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Tabell 1 - Utveckling av kollektivtrafik. 

Nr Beskrivning Trafikering 

1 Busslinje 19 enligt FriN delas vid Södertull. 

Östra delen mot Rambodal förblir 

oförändrad. Västra delen mot Dalviksgatan 

förlängdes mot Borgsmo/Norra Herrebro 

samt spårvagn istället buss.  

Trafikerad var 10:e 

minut.  

2 Tänkt spårväg mot Vrinnevi sjukhus 

förgrenas ut mot Karstorp. 

Trafikerad var 10:e 

minut.  

3 Ny spårvägslänk mellan Klingsberg och 

Vrinnevi.  

 

4 Förlängning av tänkt spårväg mellan 

Navestad och Vrinnevi sjukhus till 

Björkalund. Varannan spårvagn vänder vid 

Vrinnevi sjukhus.  

Trafikerad var 15:e 

minut.  

5 Nya evenemangslinje mellan Himmelstalund 

och Söderköping.  

Trafikerad var 15:e 

minut. 

6 Spårvägslinje mot Borgsmo/Norra Herrebro 

förlängs norrut längs Norra promenaden och 

via nya spår mot Slottshagen.  

Trafikerad var 10:e 

minut.  

7 Spårvägen mot Söderköping som nyttjar 

befintliga spår mot Kvarnberget och 

förgrenas vid Ringdansen. Kan kopplas ihop 

med evenemangslinjen från Himmelstalund. 

Bidrar till 7.5-minutstrafik mellan 

Ringdansen och Albrektsvägen. 

Trafikerad var 15:e 

minut. 

8 Förlängning av spårväg från Kvarnberget 

mot Ensjön. Förlängning av linjen som går 

mot Björkalund (punkt 2).  

Trafikerad var 15:e 

minut.  

9 Nya spår längs Albrektsvägen som kan 

nyttjas av påverkade linjer.  

 

10 Busslinjen mellan Lindö och Ingelsta 

förlängs till Åby och ersätts med spårvagn.  

Trafikerad var 10e: 

minut.  

 

Figur 5 visar översiktskarta med alla tio förändringar.  
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Figur 5 - Ritning över utvecklingen av kollektivtrafiken. 

 

Utöver utvecklingen av modellen har även en granskning av trafikflödena och 

nulägets kollektivtrafikresande genomförts i grundmodellen för nuläget 

(2014), modellen som Stort trendbrott bygger på. Detta för att kontrollera 

modellens utdata jämfört med verklig statistik för trafikflöden och antalet 

påstigande vid kollektivtrafikhållplatser idag.  

De trafikräkningar som användes för att jämföra modellens trafikflöden är 

från åren 2015–2019. Tabell 2 visar jämförelsen mellan trafikräkningarna och 

modellens flöden och den absoluta medelskillnaden för de valda platserna 

var 12,88%. Sambandsdiagrammet/Linjära regressionen mellan 

trafikräkningarna (x-axeln) och modellens trafikflöden (y-axeln) visar ett 

starkt samband. Korrelationsvariabeln R2 med värdet 0,9839 kan ha det 

maximala värdet av 1 vilket är maximalt samband. Ifall trafikräkningarna och 

trafikflödet i modellen antagit samma värde hade R2 haft värdet 1 och 

samtliga punkter hade legat på linjen i grafen. Baserat på detta bestämdes 

att ingen kalibrering av trafikflödena skulle genomföras.  

Tabell 2 - Jämförelse mellan trafikräkningar och modellen. 

Plats Trafikräkning 
ÅDT 

JA2014 (modell) Absolut 
differens 

Skarphagsleden 7147 8268 15,68% 

Albrektsvägen 10 674 10 053 5,82% 

Söderleden 30 614 33 090 8,09% 

Dalsviksgatan 4834 3557 26,42% 

Albrektsvägen S 8782 7682 12,53% 

Södra promenaden 9392 8572 8,73% 
 

 
Medel: 12,88% 
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Figur 6 - Sambandsdiagram mellan trafikräkningar och modellens trafikflöden. 

Tabell 3 visar jämförelsen mellan antalet påstigande totalt på 

Skarpshagsleden i verkligheten (medelantalet påstigande per dag för januari-

september 2019) och i modellen. Denna jämförelse visar att antalet 

påstigande i modellen är tre gånger fler än i verkligheten vilket betyder att 

modellen överskattar antalet personer som reser med kollektivtrafiken. Då 

antalet påstigande i verkligheten är baserat på statistik för samtliga 

veckodagar kan denna siffra antas vara något för låg jämfört med ifall enbart 

vardagar räknats med. Modellens resultat antas spegla en vintervardag och 

således är den överskattning som modellen gör inte lika stor som tre gånger 

jämfört med verkligheten. Oavsett detta kan modellen fortfarande antas 

överskatta antalet som reser med kollektivtrafiken. Det beslutades i samtal 

med Norrköpings kommun att inte göra några förändringar i modellen för att 

förbättra detta.  

Tabell 3 - Jämförelse mellan påstigande i modellen och medelantal påstigande enligt statistik 
från Östgötatrafiken. 
 

Idrottsgatan Ektorps 
centrum 

Gamla 
lasarettet 

Total 

Påstigandestatistik 45 120 21 187 

JA2014 (modell) 200 248 114 562 
   

Kvot: 3,01 

 

2.2 NYEXPLOATEIRNG  

Området Borgsmo/Norra Herrebro finns med i översiktsplanen för 

Norrköpings innerstad och enligt denna antas området rymma bostäder för 

upp till 4500 nya invånare. Denna siffra baseras på att den nya bebyggelsen 

är mestadels flerbostadshus och ifall fördelningen mellan flerbostadshus och 

småhus jämnas ut kommer även mängden invånare i området att sjunka. I 

närområdet kring Skarphagsleden planeras framtida förändringar som bland 

annat innebär ökad exploatering i form av flerbostadshus på ett flertal 

platser. All form av exploatering kommer i förlängningen innebära ökad 

efterfrågan på kollektivtrafiken och ökade trafikmängder på omkringliggande 

vägnät. Skarphagsleden är en av infartsvägarna till dessa områden.  

y = 1,0416x
R² = 0,9839
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Scenariot Stort trendbrott är ett prognosscenario med mål-år 2035 och 

således är mängden invånare i samtliga områden förändrade jämfört med 

nuläget. För att få korrekta befolkningsmängder i närområdena kring 

Skarphagsleden och Borgsmo/Norra Herrebro för denna trafikanalys har 

mängden invånare i dessa områden inte antagits vara prognosmängderna 

för 2035 (från översiktsplanen). Då mer detaljerade utredningar av tänkt 

exploatering har genomförts efter att översiktsplanen togs fram har dessa 

utredningar legat till grund för den tillkomna exploateringen i denna modell. 

Den framtida exploateringen har adderats till invånarantalet för år 2014 och 

utöver detta har även bostäder som byggts åren 2014–2019 lagts till.  

 

Figur 7 - Karta över zonerna i Visum-modellen kring Skarphagsleden. Skarphagsleden går vid 
delningen mellan zonerna 4114/4211 och 4212. Zon 4232 innefattar områdena Borgsmo/Norra 
Herrebro. Längs Skarphagsleden berörs zon 3021, 4115, 4211 och 4212 av planerad 
exploatering. Övriga zoner längs Skarphagsleden är oförändrade jämfört med prognosen för 
2035. 

 

Tabell 4 visar utvecklingen av antalet invånare i områdena Borgsmo/Norra 

Herrebro och Skarphagen till 2035 enligt underlag från Norrköpings kommun 

och Norrköpings kommuns översiktsplan för staden. Totalt sett antas ca 

8000 nya invånare bo i Skarphagen och Borgsmo/Norra Herrebro år 2035.  

Uppdatering enligt underlag från Norrköpings kommun 
Zon Förändring BTA(kvm) Antal lägenheter Antal nya inv. 

3021 750 nya bostäder a 70 kvm, flerbostadshus 52 500 750 1343 
4115 350 nya bostäder a 70 kvm, flerbostadshus 24 500 350 627 
4211 340 nya bostäder a 70 kvm, flerbostadshus 23 800 340 609 
4212 430 nya bostäder a 70 kvm, flerbostadshus 30 100 430 770 
4232 - - - 4500 

Uppdatering enligt underlag från Norrköpings kommun 
Zon Förändring BTA(kvm) Antal lägenheter Antal nya inv. 

3021 750 nya bostäder a 70 kvm, flerbostadshus 52 500 750 1343 
4115 350 nya bostäder a 70 kvm, flerbostadshus 24 500 350 627 
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Tabell 4 - Antalet nya 
invånare i de olika zonerna. 

 

 

2.3 MARKANVÄNDNING 

Den nya befolkningen i Borgsmo/Norra Herrebro och Skarphagen antogs 

motsvara medelbefolkningen i Skarphagen. Således uppdaterades 

markanvändningen enligt följande antaganden: 

- Ålder- och könsfördelning enligt fördelningen i dagens Skarphagen.  

- Boendeformsfördelning enligt dagens Skarphagen.  

- Nya förskoleplatser enligt antalet nya invånare i åldersspannet 1–5 

år.  

- Nya grundskoleplatser i Borgsmo/Norra Herrebro enligt antalet nya 

invånare i åldersspannet 6–15 år.  

- Nya gymnasieplatser i närmaste gymnasium enligt antalet nya 

invånare i åldersspannet 16–19 år.  

- Antalet förvärvsarbetare enligt medelvärde för Skarphagen.  

- Bilinnehav enligt medelvärde för Skarphagen.  

- Körkortsinnehav enligt medelvärde för Skarphagen.  

- Inkomstfördelning enligt medelvärde för Skarphagen.  

- Arbetare i Borgsmo/Norra Herrebro enligt antalet lärare per elev/barn 

(kommunmedel enligt SCB) baserat på antalet nya invånare i 

åldersspannet 1–15 år. Enda arbetsplatsen i området antas vara ny 

skola/skolor.  

- Totalbefolkning enligt underlag från Norrköpings kommun.  

- Utbildningsnivå enligt medelvärde för Skarphagen.  

3 SCENARION 

För att kunna se hur trafikflödena och antalet resande med kollektivtrafiken 

påverkas på Skarphagsleden togs fem scenarion fram där samtliga 

scenarion baserats på ett fullt utvecklat bilvägnät med samtliga förändringar 

som nämndes i kapitel 2.1. Följande utredningsalternativ analyserades: 

1. Utredningsalternativ 1 (UA1) 

Enbart kollektivförändring 1.  

2. Utredningsalternativ 2 (UA2) 

Kollektivtrafikförändring 1 där spårvagnen byts ut mot tätortsbuss. 

3. Utredningsalternativ 3 (UA3) 

Fullt utbyggt kollektivtrafiknät, samtliga kollektivtrafikförändringar 

förändringar 1–10.  

4. Utredningsalternativ 4 (UA4) 

UA1 med 50% exploatering i Borgsmo/Norra Herrebro, 2250 istället 

för 4500 nya invånare. 

5. Utredningsalternativ 5 (UA5) 

UA1 med 200% exploatering i Borgsmo/Norra Herrebro, 9000 istället 

för 4500 nya invånare.  

 

4211 340 nya bostäder a 70 kvm, flerbostadshus 23 800 340 609 
4212 430 nya bostäder a 70 kvm, flerbostadshus 30 100 430 770 
4232 - - - 4500 
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4 RESULTAT OCH ANALYS 

Ursprungscenariot till denna trafikanalys var Stort trendbrott och 

kollektrafikresorna i det scenariot visas i Figur 8. Samtliga 

kollektivtrafikflöden är avrundade till närmaste 50-tal.  

 

Figur 8 - Kollektivtrafikresor i Stort trendbrott. 

Resultaten för UA1 kommer att jämföras mot Stort trendbrott och 

efterföljande utredningsalternativ kommer att jämföras mot UA1. 

4.1 KOLLEKTIVTRAFIK 

4.1.1 UA1 

Figur 9 visar att ett utvecklat kollektivtrafikstråk mellan Söder tull och 

Borgsmo/Norra Herrebro tillsammans med den utökade exploateringen 

innebär ett generellt ökat kollektivtrafikresande och i synnerhet ökat 

kollektivtrafikresande på Skarphagsleden. I jämförelse med Stort trendbrott 

ökar kollektivtrafikresandet med upp till ca 2500 resor per dygn. Det absoluta 

antalet kollektivtrafikresor på Skarphagsleden uppgår i detta scenario till ca 

5350 resor per dygn. 
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Figur 9 - Jämförelse av antalet kollektivtrafikresande mellan UA1 och Stort trendbrott. 

4.1.2 UA2  

Figur 10 visar att ifall spårvagnen byts ut mot tätortsbuss mellan Södertull 

och Borgsmo/Norra Herrebro sjunker antalet resor med upp till 500 per dygn 

(ca 20 %). Således minskar attraktiviteten att nyttja kollektivtrafiken. Det 

absoluta antalet kollektivtrafikresor på Skarphagsleden uppgår i detta 

scenario till ca 4850 resor per dygn. 
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Figur 10 - Jämförelse av antalet kollektivtrafikresor mellan UA1 och UA2. 

4.1.3 UA3 

Figur 11 visar att ett fullt utvecklat kollektivtrafiknät kommer innebära både 

ökat och minskat antal resor på Skarphagsledens olika vägsektioner i 

jämförelse med UA1. I övriga staden innebär detta ett minskat antal resor på 

Drottninggatan och samtidig en kraftig ökning på Östra promenaden. Detta 

beror till stor del på att flera linjer kommer nyttja Östra promenaden samt att 

helheten i kollektivtrafiknätet blir bättre och sammankopplat med spårvägen 

på Östra promenaden. Summerat får detta inte någon signifikant skillnad på 

antalet kollektivtrafikresor på Skarphagsleden. 
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Figur 11 - Jämförelse av antalet kollektivtrafikresor mellan UA1 och UA3. 

4.1.4 UA4 

Figur 12 visar att ifall exploateringen i Borgsmo/Norra Herrebro halveras till 

2250 nya invånare istället för 4500 så sjunker antalet resor på 

Skarphagsleden med 750 resor per dygn. Det absoluta antalet 

kollektivtrafikresor på Skarphagsleden uppgår i detta scenario till ca 4650 

resor per dygn. 
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Figur 12 - Jämförelse av antalet kollektivtrafikresor mellan UA1 och UA4. 

 

4.1.5 UA5 

Figur 13 visar att ifall exploateringen i Borgsmo/Norra Herrebro dubblas till 

9000 nya invånare istället för 4500 så ökar antalet resor på Skarphagsleden 

med 1650 resor per dygn. Det absoluta antalet kollektivtrafikresor på 

Skarphagsleden uppgår i detta scenario till ca 7050 resor per dygn. 
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Figur 13 - Jämförelse av antalet kollektivtrafikresor mellan UA1 och UA5. 

4.1.6 Sammanfattning  

Tabell 5 visar en sammanfattning av absoluta flöden på Skarphagsleden för 

den vägsektion med högst antal kollektivtrafikresor för varje scenario. Tabell 

6 visar antalet påstigande vid varje hållplats längs Skarphagsleden samt i 

Borgsmo/Norra Herrebro. Då vissa av dessa hållplatser är skaftade till 

samma zon i modellen innebär detta att fördelningen av antalet påstigande 

mellan de olika hållplatserna inte alltid stämmer. Bland annat är både 

Idrottsgatan och Ektorps centrum skaftade till samma zon och därmed har 

fördelningen av antalet påstigande inte blivit korrekt, dock är totalt antalet 

påstigande korrekt.  

Tabell 5 - Sammanfattande tabell över kollektivtrafikresor på Skarphagsleden. 

Scenario Antal resor  

Stort trendbrott 2900 

UA1 5350 

UA2 4850 

UA3 5650 

UA4 4650 

UA5 7050 
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Tabell 6 - Påstigande längs Skarphagsleden samt i Borgsmo/Norra Herrebro. 

  Borgsmo Skarptorp Lentorpsgatan 
Skarphagen 
centrum 

Idrottsgatan 
Ektorps 
centrum 

Gamla 
Lasarettet 

Total 

Stort 
trendbrott 

- - 
203 317 0 499 606 1625 

UA1 1272 176 636 354 0 742 1091 4271 

UA2 1271 175 497 343 0 623 1023 3932 

UA3 1060 183 354 260 14 859 1111 3841 

UA4 890 172 609 352 0 737 1066 3826 

UA5 2115 179 704 361 0 751 1155 5265 

 

4.2 MEDELHASTIGHETER OCH BILTRAFIKSFLÖDEN 

För att kunna göra en bedömning av trängseln på Skarphagsleden och för att 

således kunna analysera framkomligheten för busstrafiken så användes 

dygnsmedelhastigheten på biltrafiken.  

Skarphagsleden delades in i fem vägsektioner, lika många som antalet 

länkar i simuleringsmodellen i Visum, se Figur 14. 

 

Figur 14 - Vägsegment på Skarphagsleden. 

För samtliga utredningsscenarion hämtades sedan medelhastigheten för 

biltrafiken i både östlig och västlig körriktning. Även dagens medelhastighet 

på Skarphagsleden enligt modell (JA2014) har tagits med som jämförelse. 

På Skarphagsleden är den skyltade hastigheten 60 km/h för sektion 1–3 och 

40 km/h för sektion 4–5. Resultaten visas i Figur 15 och Figur 16. 
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Figur 15 - Medelhastighet i östlig körriktning på Skarphagsleden. 

 

Figur 16 - Medelhastighet i västlig körriktning på Skarphagsleden. 

 

Norrköpings kommun har under projektets gång kommit fram till att antalet 

nya invånare i Borgsmo/Norra Herrebro är överskattat i översiktsplanen. Det 

är mer troligt att antalet nya invånare är närmare 50% av 4500 och således 

är UA4 det mest troliga scenariot. Därför togs även trafikflödena fram för 

detta scenario för att se hur trafiken påverkas av alla förändringar, både i 

bilvägnätet och kollektivtrafiknätet. För att kunna jämföra detta med dagens 

situation och Stort trendbrott visas även dessa trafikflöden. Figur 17 visar 

trafikflödena på Skarphagsleden i nuläget enligt modellen JA2014, Figur 18 

visar trafikflödena på Skarphagsleden för Stort trendbrott och Figur 19 visar 

trafikflödena på Skarphagsleden för UA4.  
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Figur 17 - Biltrafiksflöden för nuläget (JA2014). 

 

 

 

Figur 18 - Biltrafiksflöden för Stort trendbrott. 
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Figur 19 - Biltrafiksflöden för UA4. 

Jämförs dessa så syns en kraftig ökning av trafikmängderna mellan nuläget 

och Stort trendbrott. Det är flera faktorer som styr detta, dels en ökning av 

invånarantalet i Norrköpings kommun med 40 000 och sedan förändringar i 

bilvägnätet. Dels en förbättrad ringled och samtidigt lägre kapacitet på ett 

flertal infartsleder.  

I UA4 så ökar trafikmängderna på Skarpshagsleden ytterligare vilket kan 

antas bero på att invånarantalet i Borgsmo/Norra Herrebro och Skarphagen 

ökar. En flödeskarta som visar vart trafiken ankommer ifrån, se Figur 20, 

visar att stor andel ankommer från Söderleden norr/väst ifrån och en viss 

mängd ankommer från Borgsmo/Norra Herrebro. Enligt denna modell 

ankommer ingen trafik från Söderleden öster ifrån, antagligen väljer trafik 

från öster som ska mot Skarphagsleden andra infarter längs Söderleden. 

Flödeskartan visar även att en stor del av den ankommande trafiken har 

målpunkt i Skarphagen vilket tyder på att en stor del av trafikanterna 

antagligen har bostad i området.  



 

 
 

 
24 | 10294362  • Trafikanalys kollektivtrafik Skarphagsleden 

 

Figur 20 - Flödeskarta för trafiken som ankommer till Skarphagsleden från Söderleden och 
Dalviksgatan. 

Ytterligare en flödeskarta togs fram som skulle påvisa ifall Skarphagsleden 

var den enda infartsled som nyttjades på grund av mer begränsad kapacitet 

på övriga infartsleder för trafik som ankommer från 

Riksvägen/Linköpingsvägen, se Figur 21. Denna flödeskarta påvisar att 

trafiken fördelar sig relativt lika mellan de tre infartslederna: 

Linköpingsvägen, Skarphagsleden och Gamla Övägen. Vilket betyder att 

Skarphagsleden inte är övertrafikerad i jämförelse med övriga infartsleder.  

 

Figur 21 - Flödeskarta för trafiken som ankommer från Riksvägen/Linköpingsvägen.  
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5 SLUTSATS 

Baserat på de resultat som tagits fram anses inte kollektivtrafikresandet öka i 

den mängd att en spårväg är motiverat att anläggas. Jämförs resultaten för 

UA1 och mängden kollektivtrafikresor på dagens spårvägslinjer så går det 

dock att motivera en spårväg, i och med att antalet resande är mer än på 

många andra sträckor med spårväg idag. Jämförs dock 

kollektivtrafikmängderna med rekommendationer från bland annat 

Trafikverket/Spårvagnsstäderna så krävs ca 1000 kollektivtrafikresor per 

timme och riktning vilket inte uppnås i detta fall.1 Inte ens dubblerat antal nya 

invånare i Borgsmo/Norra Herrebro skulle medföra att antalet resor uppnår 

dessa mängder.  

Istället för spårväg bör dock kollektivtrafikkörfält anläggas. Detta då 

busstrafiken måste vara tillgängligt och ha god framkomlighet för att 

attrahera resenärer. Med framtida trafikflöden och ett körfält längs 

Skarphagsleden så kommer medelhastigheten på sträckan vara låg och 

således kommer framkomligheten för buss vara dålig.  

Baserat på de trafikflöden som enligt modellens resultat kommer att trafikera 

Skarphagsleden kan ett körfält för biltrafiken vara för lågt. Problematik kan 

uppstå vid korsningspunkterna vilket kan medföra långa köer och restider. 

Risken är uppenbar att köerna kan sträcka sig hela vägen ut på E22 

(Söderleden). Detta är något som inte kommer accepteras av bland annat 

Trafikverket och måste tas hänsyn till vid utformning av Skarphagsledens 

vägsektioner.  

6 FÖRBÄTTRINGSFÖRSLAG  

Modellen som nyttjades hade vissa brister som skulle kunna åtgärdas för att 

ge bättre resultat. Dessa förbättringsförslag punktas nedan:  

- Kalibrera Visum-modellen efter biltrafik, kollektivtrafik och gång- och 

cykeltrafik istället för enbart biltrafik. Detta för att ge bättre resultat 

för analyser av kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Antalet 

resenärer ökar kraftigt om man jämför JA2014 och Stort trendbrott, 

möjligen överskattas antalet resenärer som byter trafikslag.  

- Saknas maxtimmesflöden vilket medför att det är svårt att analysera 

trängsel och kollektivtrafikens kapacitetsbehov under maxtimmen. 

Vissa kapacitetsproblem är svåra att identifiera med enbart 

dygnsflöden. Maxtimmesflöden för både för- och eftermiddagen är 

att rekommendera.  

 

 

 

 
  

                                                      
1 Guidelines för attraktiv kollektivtrafik med fokus på modern spårväg 
(Spårvagnsstäderna, Trafikverket och Energimyndigheten) 
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