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Sammanfattning 
 
Norrköpings kommun håller på att ta fram en detaljplan som ska testa 
möjligheterna för ett nytt verksamhetsområde i Klinga, på fastigheten Borg 17:6. 
Markanvändning som ska testas i detaljplanen ska bland annat bestå av 
logistikcentrum, mindre industrier och verksamheter. 
 
Området nås idag från Skalles väg som ansluter till Linköpingsvägen. Det är en 
trevägskorsning där Skalles väg är reglerad med stopplikt. 
 
En trafikutredning har tagits fram som underlag till detaljplanen för att utreda hur 
mycket trafik de tillkommande verksamheterna kan komma att generera samt hur 
det kan påverka korsningen Skalles väg – Linköpingsvägen. Även förslag på 
utbyggnad av cykelvägnät till Klinga från Norrköpings innerstad, Kimstad, 
Norsholm och Skärblacka har undersökts. 
 
För korsningen Skalles väg – Linköpingsvägen har kapacitetsberäkningar 
genomförts i Capcal för att undersöka hur den tillkommande trafiken påverkar 
korsningen. Den trafik som de föreslagna verksamheterna antas generera kommer, 
då hela området är utbyggt, leda till en ohållbar trafiksituation i korsningen 
Skalles väg – Linköpingsvägen om åtgärder inte genomförs. Korsningen bedöms 
fungera under utbyggnaden av området under förutsättning att den sker successivt.  
 
En cykelnätsanalys har genomförts för att identifiera möjliga sträckningar på 
cykelvägar mot Norrköping samt kringorter i kommunen. Ett förslag har tagits 
fram. Då kommunen inte är markägare för områdena krävs det dock vidare 
diskussioner med markägare och väghållare. 
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1. Bakgrund och syfte  
Trafikutredningen är en ingående del i uppdraget Förstudie Klinga, Borg 17:6 som 
utreder möjligheten till en ny vägförbindelse till Linköpingsvägen med anledning 
av att ett nytt verksamhetsområde planeras enligt Figur 1. Utredningen utgör 
underlag för framtagande av detaljplan. 
 
Utredningen tar fram en nulägesbeskrivning av trafikflöden, olycksstatistik och 
åtgärdsbehov i området, beräknar trafikalstring och sammanlagda trafikflöden för 
prognosår 2035 samt bistår gatuprojekteringen med förutsättningar gällande 
reglering och utformning. En kapacitetsanalys av korsningen Skalles väg – 
Linköpingsvägen genomförs för att utreda hur mycket tillkommande trafik den 
befintliga korsningen klarar. 
 

2. Förutsättningar 
Detta kapitel tar upp förutsättningar som kan ha betydelse för beräkningar och 
bedömningar av behov och åtgärder i området eller dess närhet. 
  
Det berörda planområdet visas i Figur 1. Trafikalstringsberäkningar baseras på 
tillkommande markanvändning. Alstringsberäkningen har tagits fram i dialog med 
Norrköpings kommun och presenteras i kapitel 4.1.1. 
 

 
Figur 1: Utbredning av planerat verksamhetsområde. 

Verksamheter som anläggs förväntas vara transportintensiva samt nyttja 24-
metersekipage. Det ska planeras för mindre industrier och logistikcentrum då 
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Norrköpings kommun ser ett stort behov att planlägga för dessa typer av 
verksamheter. 
 
I utredningen ska korsningen Skalles väg – Linköpingsvägen analyseras för att se 
om denna korsning klarar att hantera utbyggnaden av de verksamheter som 
föreslås. Skalles väg utreds också som huvudgata i planområdet.  
 
Förutsättningar för gång- och cykeltrafikanternas tillgänglighet till området 
utreds. En cykelnätsanalys ska genomföras och se över möjligheter att ha 
cykelvägar mot Norrköpings innerstad, Skärblacka, Kimstad och Norsholm. 
Cykelnätsanalysen syftar till att undersöka möjliga stråk för cykelvägar och 
kommer att ligga som kunskapsunderlag för vidare utredning. 
 

3. Nulägesbeskrivning 
Nuläget beskriver tillgängligheten till området, en beskrivning av befintlig 
omgivning och eventuella brister och åtgärdsbehov utifrån platsbesök samt 
inhämtad olycksstatistik. 

3.1 Tillgänglighet 
Planområdet ligger söder om Norrköping i höjd med trafikplats Klinga vid E4. 
Intilliggande vägar är Linköpingsvägen och Skärblackavägen, båda Trafikverkets 
vägar. Söder om planområdet ligger Alsätersvägen som är en enskild väg. Skalles 
väg är kommunal. 
 
Målpunkter i omgivningen är verksamheter vid trafikplats Klinga, befintligt 
industriområde och Norrköpings golfklubb.  
 
Befintligt industriområde har infart i korsningen mellan Skalles väg och 
Linköpingvägen och sedan kan planområdet nås vidare österut. Korsningen är 
reglerad med stopplikt från Skalles väg. 
 
Tillgängligheten för gång- och cykeltrafik från Norrköping till området är delvis 
begränsad. Det går att cykla längs med Linköpingsvägen separerat från biltrafiken 
fram till Borgs kyrka, som ligger cirka 1200 meter norr om Skalles väg. Från 
Borgs kyrka är det dock möjligt att cykla på en parallellväg med 
Linköpingsvägen. Där denna parallellväg slutar är det cirka 300 meter till Skalles 
väg. Det finns även en enskild väg från Borgs IP i Klockaretorpet som leder till 
området vilken kan nyttjas av cyklister men är dock grusväg till stor del.  
 
Kollektivtrafik finns i områdets närhet. Hållplats Klinga ligger ute på 
Linköpingsvägen och trafikeras av buss 480, 482 och 483 vilka alla är 
landsbygdslinjer.  Se Tabell 1 för information om busslinjerna. Från 
busshållplatsen är det cirka 400 – 500 meters promenad utmed Linköpingsvägen 
och Skalles väg till planområdet. Utmed Linköpingsvägen finns ingen trottoar till 
busshållplatserna utan promenad får ske i vägrenen. Det finns inte heller någon 
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passage på Linköpingsvägen utan det får ske där fotgängaren finner det mest 
lämpligt. 
 
Tabell 1: Information om busslinjer som passerar planområdet. 

Linje Sträckning Turtäthet Restid 
480 Norrköping – Kimstad – Skärblacka – 

Norsholm 
60 – 240 min 16 min 

482 Norrköping – Vij – Skärblacka – Vånga – 
Slagget 

60 – 240 min 17 min 

483 Norrköping – Kimstad 60 – 360 min 17 min 
 
Hållplatserna är inte tillgänglighetsanpassade. På Linköpingsvägens södra sida 
finns en hållplatskur.  

3.2 Platsbesök 
Ett platsbesök har genomförts i planområdet 2019-05-02. På platsbesöket har 
Skalles väg undersökts, korsningen Skalles väg – Linköpingsvägen och 
utformningen på Linköpingsvägen. Skalles väg är relativt smal, 6,5 meter bred, 
och saknar separerad gång- och cykelväg, se Figur 2. Utmed Skalles väg finns 
diken. 
 

 
Figur 2: Skalles väg - riktning ut mot Linköpingsvägen. 

På Skalles väg bedöms mängden trafik som låg under dagtid. Den är något mer 
koncentrerad under förmiddag/eftermiddag då personal börjar sina arbeten i de 
befintliga verksamheter som finns i området. 
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Bland de befintliga verksamheterna finns en MC-återförsäljare och verkstad, 
uthyrning av tungtransporter och lyftkranar, uthyrning av bland annat väghyvlar 
och andra entreprenadmaskiner. Verksamheterna bedöms inte vara 
transportintensiva i dagsläget mer än då personal kommer till och åker från 
arbetet. Hur många arbetande i området som åker kollektivt eller går/cyklar till 
jobbet har inte kunnat uppskattas vid platsbesök. 
 

 
Figur 3: Korsning Skalles väg - Linköpingsvägen, sett från Skalles väg. 

Korsningen Skalles väg – Linköpingsvägen är en trevägskorsning där Skalles väg 
är sekundärväg och reglerad med stopplikt, se Figur 3. På Linköpingsvägens 
körfält med riktning söderut finns ett separat vänstersvängfält in mot Skalles väg, 
svängfältet är drygt 65 meter långt. 

3.3 Olyckor  
En sammanställning för olyckor i området för åren 2003 – 2018 och taget som 
statistikrapport från Strada visas i Figur 4 nedan.  
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Figur 4: Skärmklipp från Strada som visar på utbredning av trafikolyckor. Bilden är inzoomad jämfört med 
utredningsområdet. 

Under denna period har 28 trafikolyckor rapporterats i Strada, detta för hela 
området som syns i Figur 4. Av dessa olyckor har 1 klassats som allvarlig1 olycka, 
3 klassats som måttligt allvarliga, 23 olyckor klassades som lindriga samt 1 
olycka var utan personskada.  
 
Den vanligaste typen av olycka är korsandeolyckor mellan motorfordon. Många 
har inträffat i korsningen mellan avfarten från E4 mot Skärblackavägen eller i 
korsningen mellan Linköpingsvägen och Skärblackavägen. Många av olyckorna 
har berott på att fordon som ska köra ut från vägar med väjningsplikt eller 
stopplikt i viss mån har missat dessa regleringar och sedan kolliderat med fordon 
som har kört på huvudvägarna. 
 
I 4 olyckor har oskyddade trafikanter varit inblandade, bland annat kollision 
mellan motorfordon och cyklist i låg fart, 1 olycka där två cyklister kört ihop, 
samt 2 olyckor för fotgängare där halka varit en faktor och hål i vägen. 
 
Ingen av olyckorna har skett i korsningen Skalles väg – Linköpingsvägen utan 
merparten av olyckorna har skett Linköpingsvägen eller Skärblackavägen. 3 av 
olyckorna där oskyddade trafikanter varit inblandade har skett på Alsätersvägen. 
Utifrån de uppgifter som kunnat inhämtas från Strada visar resultaten att det inte 
förekommit några trafikolyckor som kan föranleda åtgärdsbehov i korsningen 
Skalles väg – Linköpingsvägen. 

                                                 
1 Effekten av en eller flera skador beräknas enligt ISS (Injury Severity Score). ISS-värdet kan 
sägas beskriva risken för en person avlider till följd av sina skador. 
Allvarliga olyckor – ISS 9- 
Måttliga olyckor – ISS 4-8 
Lindriga olyckor – ISS 1-3 
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4. Trafikflöden 
De trafikflöden för vägar som berör planområdet har dels erhållits från 
Norrköpings kommun och avser Alsätersvägen, mätningar gjorda 2015, och dels 
tagits ut från Trafikverkets flödeskarta och avser mätningar gjorda och/eller 
uppskattade 2017 och 2018 för E4, Skärblackavägen och Linköpingsvägen. För 
Skalles väg finns inga uppmätta siffror. Utmed Alsätersvägen antogs 2018 en 
detaljplan (Akt: 0581K-P18/12 BORG 17:25) som medger att bostäder byggs ut i 
närheten av Klinga golfklubb. Denna bebyggelse kommer att leda till ökad trafik 
på Alsätersvägen. Sweco har 20162 tagit fram en trafikalstringsberäkning för den 
tillkommande trafiken. Se Figur 5 för de olika mätpunkterna på det kringliggande 
vägnätet. Punktnummer i figuren motsvarar rad i Tabell 2. 
 

 
Figur 5: Platser för trafikmätningar. 

Se Tabell 2 för uppmätta trafikflöden.  
 
Tabell 2: Trafikflöden på vägar runt planområdet. 

Punkt 
nr. 

Vägnamn Trafikflöde (f/d) Tung 
trafik (%) 

Mätår 

1 Linköpingsvägen norr om 
Skärblackavägen (1149) 

3780 20 2018 

2 Linköpingsvägen söder om 
Skärblackavägen (1149) 

1620 15 2018 

3 Skärblackavägen (1153) 2190 20 2018 
4 Alsätersvägen 460 5 2015 

 

                                                 
2 Trafikutredning – Tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 17:25 - Sweco 2016 
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4.1 Trafik år 2035 
Trafiken har räknats upp till år 2035 vilket används som prognosår i projektet och 
även i Norrköpings kommuns senaste ÖP. För de verksamheter (logistikcentrum 
och mindre verksamheter) som ska testas i arbetet med detaljplanen finns 
sparsamt kunskapsunderlag om hur mycket trafik de faktiskt alstrar, varför 
referensområden har använts i framtagandet av trafikalstringstalen. Primärt har en 
verksamhet använts som referensområde, dock har fler referensområden 
undersökts för att göra en kvalitetssäkring av alstringsberäkningarna. Se vidare i 
kapitel 4.1.1. 
 
De planeras även för fastigheter med mindre verksamheter i området, för dessa 
har Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts för att göra 
alstringsberäkningarna. 

4.1.1 Alstring 
För logistikcentrumen har referensområden använts för att beräkna 
trafikalstringen. Det område som använts är Stadiums distributionscentral som 
ligger i Herstadberg, Norrköping. Uppgifter erhållna från Stadiums logistikchef. 
 
Distributionscentralen har 220 anställda, som arbetar i tvåskift. Skiften är 
upplagda kl 07 – 16 samt 16 – 07, 90 % av personalstyrkan arbetar skiftet 07 – 16. 
De får cirka 20 leveranser in till centralen varje dag (primärt på förmiddagen) och 
15 leveranser lämnar lagret på eftermiddagen. Då det är olika företag som sköter 
leveranserna till distributionscentralen och sedan ut från centralen betyder det att 
antalet transporter dubblas. 
 
Trafikalstringstalet för Stadiums distributionscentral för transporter och personal 
som kör bil till och från sitt arbete uppgår till cirka 12 resor/dygn och 1000 m2 
BTA3. 
 
För de mindre verksamheterna, både befintliga och tillkommande har 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts för att beräkna tillkommande trafik. 
 
Det framräknade alstringstalet kan jämföras med liknande verksamheter för att 
kvalitetsgranska beräkningarna och se hur väl trafikalstringstalet motsvarar andra 
typer av liknande verksamheter.  
 
I Tabell 3 visas tillkommande trafik som de olika verksamheterna kan alstra. 
 
Tabell 3: Tillkommande trafik från planområdet. 

Verksamhet BTA Tillkommande trafik 
Befintliga verksamheter Skalles väg 6 640 m2  106 resor/dygn 
Tillkommande mindre verksamheter 6 640 m2  106 resor/dygn 
Tillkommande logistikcentrum 60 000 m2  710 resor/dygn 

 
                                                 
3 Bruttototalarea 
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4.1.2 Prognos 
På de statliga vägarna har trafiken räknats upp med den historiska procentuella 
ökningen per år. För Linköpingsvägen (som är intressant vid 
kapacitetsberäkningarna) var denna ökning 2,8 % per år räknat från 1999. 
 
För Alsätersvägen och Skalles väg räknas trafiken inte upp något mer än att 
trafikalstringen för de tillkommande verksamheterna läggs till befintlig trafik. Se 
Tabell 4 för trafikprognos för statliga vägar i området. 
 
Tabell 4: Trafikprognos för statliga vägar i närheten av planområdet. Uppräknat med 2,8 % per år. 

Nr Vägnamn Uppräknad trafik 
1 Linköpingsvägen norr om Skärblackavägen 5880 f/d 
2 Linköpingsvägen söder om Skärblackavägen 2520 f/d 
3 Skärblackavägen 3407 f/d 

 
I Tabell 3 och Tabell 4 används begreppen resor/dygn respektive fordon/dygn. 
Resor/dygn brukar användas vid framräkning av trafikalstring från exempelvis 
Trafikverkets alstringsverktyg och motsvarar de resor som en verksamhet 
genererar. I Tabell 4 har trafik på det statliga vägnätet räknats upp från ÅDT-
mätningar, vilka presenteras som fordon/dygn av Trafikverket. Alltså motsvarar 
det de fordon som passerar mätpunkten under ett dygn. 
 

5. Kapacitetsanalys 
För att utreda om befintlig utformning av korsningen Skalles väg – 
Linköpingsvägen klarar framtida trafikmängder som utvecklingen av detaljplanen 
ger upphov till har en kapacitetsanalys genomförts. Syftet med kapacitetsanalysen 
är att undersöka om denna korsning kan fungera som enda koppling in till 
området. 
 
Kapacitetsanalysen har genomförts med verktyget Capcal. Verktyget används för 
att beräkna kapacitet och framkomlighetseffekter för ej signalreglerade och 
signalreglerade korsningar samt cirkulationsplatser.  
 
Capcal följer Trafikverkets metodbeskrivning för kapacitet och 
framkomlighetseffekter4. 
 
Resultaten från verktyget fås i form av belastningsgrader och genomsnittliga 
kölängder vid varje ben i korsningspunkten. Belastningsgrad är förhållandet 
mellan faktiskt flöde och kapacitet. Detta innebär att belastningsgrader > 1 visar 
på en ohållbar trafiksituation där köerna byggs upp snabbare än de hinner 
avvecklas. 
 
För att göra beräkningarna i Capcal måste dygnsflödena framtagna i avsnitt 4.1.1 
och 4.1.2 (alstring och uppräknad befintlig trafik) göras om till maxtimmestrafik. I 
                                                 
4 TRVMB Kapacitet och framkomlighetseffekter – Trafikverket 2013:64343 
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denna kapacitetsanalys har maxtimmestrafik inklusive svängandelar tagits fram 
för både förmiddagen och eftermiddagen. 
 
Vid framtagande av maxtimmestrafiken måste ett antal antaganden göras. 
Antagandena behandlar bland annat om; andel trafik under maxtimme, 
svängandelar baserat på målpunkter, andel som åker bil till arbetet etc. Dessa 
antaganden har gjorts i samråd med Norrköpings kommun baserat på erfarenhet 
och liknande referensobjekt. För en fullständig lista över gjorda antaganden, se 
bilaga 1. 
 
Figur 6 visar framtagna trafikflöden under förmiddagens maxtimme. 
 

 
Figur 6: Trafikflöden under förmiddagens maxtimme. 

Figur 6 visar att en stor del av trafiken åker in mot området under morgonens 
maxtimme. Det största flödet är på Linköpingsvägen förbi Skalles väg. Ut från 
området åker trafik som kommer från bostäder vid Klinga golfklubb. Att 
trafikflödet väster- respektive österut på Linköpingsvägen är lika stort beror på ett 
antagande på jämn fördelning av totaltrafiken på Linköpingsvägen. Samma 
antagande har gjorts under eftermiddagens maxtimme. 
 
Figur 7 visar framtagna trafikflöden under eftermiddagens maxtimme. 
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Figur 7: Trafikflöden under eftermiddagens maxtimme. 

Figur 7 visar att trafikfördelningen är omvänd under eftermiddagens maxtimme. 
Detta innebär att majoriteten av trafiken lämnar området under eftermiddagen. 
 
Trafikflödena som visas i Figur 6 och Figur 7 matades sedan in i Capcal för 
beräkning av belastningsgrader och kölängder vid olika utformningar. Följande 
utformningar av korsningspunkten testades: 
 

- Stopplikt (befintlig utformning) 
- Väjningsplikt 
- Cirkulationsplats, 1 körfält 
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Tabell 5 visar resultaten av kapacitetsanalysen i Capcal. Fullständiga resultat från 
kapacitetsanalyserna kan ses i bilaga 2. 
 
Tabell 5: Resultat kapacitetsanalys 

 Ben max 
belastning 

Maximal 
belastningsgrad 

Genomsnittlig 
kö (antal 
fordon) 

90:e percentilen 
kö (antal 
fordon) 

Stopplikt FM Skalles väg 0,64 1,4 3,1 
Väjningsplikt 
FM 

Skalles väg 0,52 0,8 1,9 

Cirkulation 
1kf FM 

Linköpingsvägen 
norr 

0,41 0,0 0,0 

     
     
Stopplikt EM Skalles väg 0,96 10,7 18,6 
Väjningsplikt 
EM 

Skalles väg 0,81 2,8 6,3 

Cirkulation 
1kf EM 

Skalles väg 0,33 0,1 0,1 

 
För förmiddagens maxtimme kommer befintlig utformning klara att hantera den 
tillkommande trafiken till området. För reglering med stopplikt och väjningsplikt 
får Skalles väg den maximala belastningen med viss köuppbyggnad. En 
cirkulationsplats klarar dock den tillkommande trafiken utan att det blir någon 
köuppbyggnad.  
 
Den befintliga utformningen av korsningen Linköpingsvägen – Skalles väg 
kommer dock inte att kunna hantera trafiken under eftermiddagens maxtimme då 
arbetsskiften slutar och människor ska åka hemåt. Trafiken på Skalles väg 
kommer att leda till att korsningen i princip blir överbelastad. För reglering med 
stopplikt ligger belastningen precis under 1, men är så pass nära att utformningen 
inte kan rekommenderas. Detsamma gäller om korsningen istället regleras med 
väjningsplikt, belastningsgraden uppgår till 0,81. Det ger bättre framkomlighet i 
korsningen men ökar trafiken kommer korsningen att bli överbelastad.   
 
Området kommer att byggas ut i etapper vilket betyder att korsningens befintliga 
utformning kommer att användas till en början, men då området börjar bli 
färdigställt bör trafikmätningar genomföras och beslut tas om korsningen 
Linköpingsvägen – Skalles väg ska byggas om. Om området ska utvecklas mer än 
vad som planeras i denna detaljplan kommer en ombyggnation av korsningen att 
krävas för få acceptabla belastningsgrader i korsningens tillfarter. 
 
Vissa osäkerheter förekommer kring alstringstalet. Det beror på att enbart en 
referensverksamhet använts för att räkna fram alstringstalet, skulle andra 
referensverksamheter användas för att beräkna trafikalstringen skulle alstringstalet 
antagligen se annorlunda ut då det skiljer sig mycket mellan olika företag och hur 
deras leveranser hanteras. Vid kunskapssammanställning har det visat sig att det 
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finns företag med lägre alstringstal och företag med högre alstringstal för sina 
verksamheter. I utredningen har ett ”värsta scenario” tagits fram med 
förutsättningen att de flesta anställda kör bil till jobbet, för att visa på hur det 
skulle kunna bli.  

5.1 Känslighetsanalys 
En känslighetsanalys har genomförts för att se hur mycket den alstrade trafiken 
skulle behöva minska för att ge en godtagbar belastningsgrad för tillfarten från 
Skalles väg. I känslighetsanalysen testas korsningen med väjningsplikt från 
Skalles väg. Belastningsgraden för en god servicenivå i en korsning typ A-C 
uppgår till 0,6 enligt Trafikverkets Övergripande krav för Vägar och Gators 
Utformning5. 
 

- Tillkommande BTA måste minska med 40 % för de stora verksamheterna 
(minskning med 24 000 m2 BTA från 60 000 m2 BTA) för att 
belastningsgraden ska bli kring 0,6 under eftermiddagens maxtimme med 
väjningsplikt i korsningen. 

 
 

6. Cykelnätsanalys 
Inom ramen för detta uppdrag ska även pendlingsstråk för gång och cykel 
beskrivas översiktligt. Kopplingar som tas upp är mot Norsholm, Kimstad, 
Skärblacka och Norrköping. 
 
Koppling mot Norrköping föreslås antingen via utpekat huvudcykelnät via 
Linköpingsvägen och vidare förbi Borgs Kyrka, eller via banvallen öster om 
planområdet vidare ut på mindre ej namngiven väg som går ut till Hjalmar 
Brantings gata och vidare genom Klockartorpet. Koppling mot Norsholm/Kimstad 
föreslås via Linköpingsvägen och Alsätersvägen. Bedömningen är att det ej 
kommer att få plats en cykelväg längs Skalles väg. Därför föreslås en överfart på 
Skalles väg någonstans mellan de stora och de små tillkommande verksamheterna. 
Överfarten kopplar cykelvägen från banvallen vidare västerut till Alsätersvägen. 
Från Alsätersvägen förslås cykelvägen gå vidare till Norsholm via 
Linköpingsvägen, under E4 och vidare förbi Löfstad slott. 
 
Koppling mot Skärblacka förslås även denna via Alsätersvägen. Sen vidare norrut 
under E4 via Linköpingsvägen och genom mindre villaområde vid Borg. 
 
Flertalet av de föreslagna cykelkopplingarna ligger utmed det statliga vägnätet 
eller på mark som kommunen inte har rådighet över, varför diskussioner om detta 
behöver tas med markägarna. 
 
Figur 8 visar en översiktsbild över föreslagna kopplingar. 
 
                                                 
5 ”Övergripande krav för Vägar och Gators Utformning. Publikation 2012:181” Sida 4. 
Trafikverket. 2012 
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Figur 8: Föreslagna cykelkopplingar. 
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7. Bilaga 1 – Antaganden 
kapacitetsanalys 

• Trafiken alstrad av golfklubben tas direkt från tidigare framtaget PM av 
Sweco på ca 405 resor i respektive riktning, alltså 810 resor/dygn 
totaltrafik. 

 
• All trafik som ska till/från golfklubben går via Skalles väg. 
 
• Minoriteten av golfresorna antas ske under maxtimmarna. 10 % in och ut 

under förmiddagen och 10 % in och ut under eftermiddagen. Här antas 50 
% komma väster- respektive österifrån.  

 
• Under förmiddagens maxtimme antas hälften av förmiddagens 

lastbilstransporter anlända. Detsamma gäller eftermiddagens 
lastbilstransporter under eftermiddagens maxtimme.  

 
• 90 % av inkommande trafik sker under förmiddagens maxtimme, 10 % av 

inkommande trafik sker på eftermiddagen. 90 % av utgående trafik sker på 
eftermiddagen, 10 % av utgående trafik sker på förmiddagen. 

 
• Andelen tung trafik på Skalles väg antas vara samma som för 

Stadiumlagret, det vill säga 7 %. 
 
• Dygnstrafiken på Linköpingsvägen är totalt 3780 f/d (mätning 2018). Här 

antas 50 % åt vardera håll. 
 
• Maxtimmestrafiken utgörs av 10 % av dygnstrafiken på Linköpingsvägen. 

Detta gäller i genomsnitt baserat på historiska trafikmätningar. 
 
• Majoriteten av lastbilarna som ska till/från verksamheterna antas komma 

från/åka mot E4. 
 
• Majoriteten av de som arbetar i verksamheterna längs Skalles väg antas bo 

i Norrköping. Detta innebär att majoriteten av dessa kommer att svänga 
höger ut från Skalles väg och vidare direkt till Norrköping. 
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8. Bilaga 2 – Fullständiga resultat 
kapacitetsanalys 

Morgonens maxtimme: 
 
Stopplikt 

      Kölängd  
Tillfart Körfält Riktning Volym Kapacitet Belastningsgrad Medelkö 90-percentil 
Linköpingsvägen 
norr 

1 R 294 1600 0,18 0 0 

 2 V 264 528 0,50 0,5 1,1 
Skalles väg 1 HV 134 209 0,64 1,4 3,1 
Linköpingsvägen 
söder 

1 HR 411 1667 0,25 0 0 

 
Väjningsplikt 

      Kölängd  
Tillfart Körfält Riktning Volym Kapacitet Belastningsgrad Medelkö 90-percentil 
Linköpingsvägen 
norr 

1 R 294 1600 0,18 0 0 

 2 V 264 528 0,50 0,5 1,1 
Skalles väg 1 HV 134 256 0,52 0,8 1,9 
Linköpingsvägen 
söder 

1 HR 411 1667 0,25 0 0 

 
Cirkulationsplats, 1 körfält 

      Kölängd  
Tillfart Körfält Riktning Volym Kapacitet Belastningsgrad Medelkö 90-percentil 
Linköpingsvägen 
norr 

1 RV 558 1357 0,41 0 0 

Skalles väg 1 HV 134 1155 0,12 0 0 
Linköpingsvägen 
söder 

1 HR 411 1116 0,37 0,2 0,2 
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Eftermiddagens maxtimme: 
 
Stopplikt 

      Kölängd  
Tillfart Körfält Riktning Volym Kapacitet Belastningsgrad Medelkö 90-percentil 
Linköpingsvägen 
norr 

1 R 294 1600 0,18 0 0 

 2 V 80 578 0,14 0,1 0,1 
Skalles väg 1 HV 381 397 0,96 10,7 18,6 
Linköpingsvägen 
söder 

1 HR 348 1667 0,21 0 0 

 
Väjningsplikt 

      Kölängd  
Tillfart Körfält Riktning Volym Kapacitet Belastningsgrad Medelkö 90-percentil 
Linköpingsvägen 
norr 

1 R 294 1600 0,18 0 0 

 2 V 80 578 0,14 0,1 0,1 
Skalles väg 1 HV 381 470 0,81 2,8 6,3 
Linköpingsvägen 
söder 

1 HR 348 1667 0,21 0 0 

 
Cirkulationsplats, 1 körfält 

      Kölängd  
Tillfart Körfält Riktning Volym Kapacitet Belastningsgrad Medelkö 90-percentil 
Linköpingsvägen 
norr 

1 RV 374 1281 0,29 0,1 0,1 

Skalles väg 1 HV 381 1159 0,33 0,1 0,1 
Linköpingsvägen 
söder 

1 HR 348 1326 0,26 0 0 
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