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SAMMANFATTNING 

Under sommarhalvåret när Kolmårdens djurpark är öppen är det mycket 
trafik som alstras till djurparken vilket påverkar trafiksituationen igenom 
Krokek och Strömsfors. Norrköpings kommun arbetar med en fördjupning av 
översiktsplanen för dessa tätorter i syfte att främja en hållbar ortsutveckling 
och för att bebyggelseutvecklingen ska samverka med infrastrukturen.  

Syftet med den här utredningen är att ta fram förslag på huvudnät för bil, 
kollektivtrafik, gång och cykel i utredningsområdet Krokek-Strömsfors, samt 
att definiera en korridor för en förbifart runt samhället. Några av de 
frågeställningar som ska besvaras är: Finns det kritiska nivåer för 
biltrafikökningar eller har de redan passerats? I vilka punkter ska förbifarten 
kopplas ihop med befintligt vägnät?  

Några av de problem som finns idag är att över 95% av resorna till 
Kolmårdens djurpark sker med bil och att det finns en avsaknad av 
alternativa attraktiva färdmedel. Vid de mest trafikerade dagarna är 
framkomligheten begränsad för boende vid anslutning mot huvudstråket från 
anslutande sidovägar. Det är även problem med att bussarna har svårt att 
hålla tidtabellen. Problemen i bilvägnätet är alltså kopplad till den 
säsongsvarierande trafiken. På sommarhalvåret är kapaciteten bristande på 
Sjöviksvägen och Sandviksvägen på grund av trafiken till Kolmårdens 
djurpark.  

Gång- och cykelnätet är inte komplett och behöver utvecklas för att främja de 
hållbara transportmedlen, framförallt mellan de viktigaste målpunkterna. Det 
är även problematiskt längs Strandvägen som är ett attraktivt stråk, men som 
i dagsläget inte är trafiksäkert när både motorfordon och oskyddade 
trafikanter ska samsas på samma yta där. Kollektivtrafiken i Krokek består av 
två busslinjer samt tågförbindelse. För att de boende i Krokek ska ha rimligt 
gångavstånd till närmsta busshållplats bör kollektivtrafiknätet utvecklas.   

Tre olika scenarion för tänkt exploatering i Krokek har studerats. 
Trafikalstringsberäkningar redovisas för de tänkta exploateringsscenariona 
samt alstring från Kolmårdens djurpark som har som mål att öka till 1 miljon 
besökare år 2022. Utifrån alstringsberäkningarna beräknas kapaciteten på 
vissa vägsegment på Sjöviksvägen och Strandvägen för ett nuläge, både 
vinter- och sommartrafik, samt för de olika bebyggelsescenariona 
tillsammans med olika scenarion av trafikökning till Kolmårdens djurpark. 
Resultatet visar att trafikflödena inom Krokek-Strömsfors är långt under 
Trafikverkets kapacitetsgränser under vintertid idag och vägnätet klarar 
större exploatering än vad som testats. Under sommartid är det 1 
vägsegment som redan i nuläget är överbelastat. Analyserna visar att 3 av 7 
vägsegment överbelastas och 2 vägsegment uppnår kritiska nivåer om 
Kolmårdens djurpark uppnår sitt mål med 1 miljon besökare, oavsett hur 
Norrköpings kommun väljer att exploatera nya bostadsområden utifrån de 
scenarion som är utvärderade.  

Översiktliga förslag på hur en framtida förbifart ska anslutas i väst 
(Sjöviksvägen och Sandviksvägen) och i öst presenteras. För den östliga 
anslutningen redovisas tre olika scenarion där fördelar och nackdelar med 
varje scenario tas upp. 
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Krokek-Strömsfors ligger cirka två mil nordost om Norrköping. I tätorten 
Krokek bor det idag cirka 4 500 invånare och i Strömsfors bor det cirka 600 
invånare. Öster om Krokek ligger Kolmårdens djurpark. Den naturliga 
infarten till djurparken är igenom Krokek via Sjöviksvägen och Strandvägen 
vilket gör att trafikflödet genom samhället varierar stort mellan olika årstider. 
Under sommarhalvåret då djurparken är öppen så är det mycket trafik som 
alstras till djurparken vilket påverkar trafiksituationen igenom Krokek 
negativt.    

Norrköpings tätorter är viktiga komplement till Norrköpings stad i 
samhällsutvecklingen. Här kan boende- och livsmiljöer tillgodose och bidra 
till hela kommunens attraktivitet. Norrköpings kommun arbetar därför med en 
fördjupning av översiktsplanen för Krokek och Strömsfors. Syftet med 
fördjupningen av översiktsplanen är att skapa handlingsutrymme för 
framtiden. Utfallet av arbetet ska främja en hållbar ortsutveckling och 
bebyggelseutvecklingen ska samverka med infrastrukturutvecklingen. Den 
fördjupade översiktsplanen ska formulera mål för utbyggnaden av 
planområdet och lägga fast de övergripande strukturerna. Syftet är också att 
skapa samsyn mellan kommunens olika kontor, boende och verksamma i 
Krokek samt förenkla och effektivisera den efterföljande planprocessen.  

Infrastruktur är en viktig förutsättning för områdets utveckling. Vägar, 
järnvägar och gång- och cykelvägar är viktiga för att möjliggöra säkra och 
effektiva resor för såväl arbete som studier. Infrastrukturen ska göra 
trafikmiljön säker för alla trafikantgrupper där de unga oskyddade 
trafikanterna är de mest utsatta. De mest oskyddade trafikanterna är oftast 
de unga som är på väg till eller från skolan.  

En utgångspunkt är att infrastrukturutvecklingen ska samverka med 
bebyggelseutvecklingen. Under 2017–2018 har Trafikverket, tillsammans 
med Norrköpings kommun, Östgötatrafiken och Region Östergötland arbetat 
med en åtgärdsvalsstudie för trafik genom Krokek. Utredningen ger förslag 
på hur framkomlighet och trafiksäkerhet ska förbättras genom Krokek enligt 
4-stegsprincipen. I kommande FÖP (fördjupad översiktsplan) ska kommunen 
hantera de markanspråk som behövs för att lösa trafiksituationen, bland 
annat genom att förbereda för en framtida förbifart.    

1.1.1 Syfte 
Syftet med den här utredningen är att ta fram förslag på huvudnät för bil, 
kollektivtrafik, gång och cykel i utredningsområdet Krokek-Strömsfors. 
Tidsperspektivet för utredningen är år 2050 med förutsättningen att Krokek 
då är fullt utbyggt enligt Samhällsbyggnadskontorets förslag. Detta innebär 
nya bostadsområden med ungefär 1 000 nya bostäder och 2 200 nya 
invånare.  

För gång- och cykeltrafik är syftet är att bedöma vilka stråk som 
karaktäriseras som del i huvudnätet utifrån lokalgatunät, målpunkter och 
hållplatser, samt att bedöma utvecklingsmöjligheterna för gång- och 
cykeltrafik.  
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För kollektivtrafik är syftet att analysera om föreslagna bebyggelseområden 
får rimliga gångavstånd till hållplats, samt analysera om det behövs nya 
linjesträckningar/bussgator för att öka kollektivtrafikens attraktivitet. Syftet är 
även att reflektera över hur Kolmården station och tågförbindelser till 
Norrköping påverkar kollektivtrafikens attraktivitet.  

För bilvägnätet är syftet att analysera rimlig maskvidd och matning till nya 
delområden. Utifrån befintliga trafikflöden är syftet att bedöma trafikökningar 
samt om länkar och korsningar bedöms ge tillräcklig framkomlighet.  

Följande frågeställningar ska även besvaras avseende huvudnätet för 
biltrafik: 

• Kan Sjöviksvägen-Strandvägen genom Krokek förbättras och 
fortsatt fungera som huvudmatning till Kolmårdens djurpark? 

• Finns det kritiska nivåer (trafiksäkerhet, GC-förbindelser, 
framkomlighet, buller etc.) för biltrafikökningar eller har de redan 
passerats? 

• Hur långt räcker det med mindre åtgärder? (steg 1–3 från 
fyrstegsprincipen) 

Syftet är även att definiera en korridor för en förbifart runt samhället 
oberoende av tidigare frågeställningar. Följande frågeställningar ska 
besvaras avseende förbifarten: 

• I vilka punkter ska förbifarten kopplas ihop med befintligt vägnät? 
Detta ska utredas både för den östra och västra kopplingen.  

• Vad ska det vara för kopplingar till nya bebyggelseområden? 

• Hur mycket bedöms förbifarten avlasta Sjöviksvägen och 
Strandvägen? Del av trafiken har Sjöviksvägen/Strandvägen 
som enda anslutning till omgivande bebyggelse och målpunkter. 
Kan Strandvägen helt frigöras för kollektivtrafik, gång- och 
cykeltrafik och trafikmatning till bebyggelse längs vägen? 

1.1.2 Underlag från tidigare planeringsarbeten  
Följande rapporter har använts som underlag för trafikutredningen.  

• Åtgärdsvalsstudie(ÅVS) – Bristande framkomlighet från E4an, 
genom Krokek, till Kolmården djurpark. 

• Översiktsplan för landsbygden. 
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1.1.3 Avgränsningar 
Uppdraget omfattar i första hand Krokek och Strömsfors tätorter och 
planerade utbyggnadsområden i anslutning till dessa. Figur 1 visar den 
geografiska avgränsningen av utredningen.  

 
Figur 1 – Utredningsområde. Karta från Norrköpings kommun. 

Åtgärdsförslagen som har analyserats och redovisas i denna rapport är på 
en övergripande nivå. Mer detaljerade utredningar kan behövas i ett senare 
skede.  
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2 NULÄGESBESKRIVNING 

Nulägesbeskrivningen beskriver trafiksituationen i utredningsområdet i 
dagsläget, där mycket av information har hämtats från ÅVS:en och 
översiktsplanen för landsbygden. Nulägesbeskrivningen baseras även på 
platsbesök och kartunderlag från Norrköpings kommun. I Figur 2 visas en 
karta över de större vägarna i området.   

 
Figur 2 - Översiktsbild av utredningsområdet. 

2.1 PROBLEMBESKRIVNING 
Under sommarhalvåret påverkas Krokek och Strömsfors av alla besökare till 
Kolmårdens djurpark. Trafikvolymerna ökar avsevärt under djurparkens 
högsäsong och framkomligheten och trafiksäkerheten är ett problem, främst 
för de boende i området. Även kollektivtrafiken har svårt att hålla tidtabellen 
under perioder då det är som mest trafik till djurparken. Majoriteten av 
besökarna till Kolmårdens djurpark kommer med bil från E4:an via 
trafikplatserna Strömsfors eller Björnsnäs och sedan via samhällena 
Strömsfors och Krokek. De vägar som tar besökarna till Kolmårdens djurpark 
är smala och krokiga och är inte dimensionerade för de trafikvolymer som 
råder under djurparkens högsäsong. Det är främst Strandvägen, 
Sjöviksvägen och Strandvägen/Kvarsebovägen som påverkas av trafiken till 
djurparken.  

Den bristande framkomligheten gäller för biltrafiken, men även för de 
oskyddade trafikanterna. De höga trafikvolymerna gör också att 
trafiksäkerheten i området blir ett problem. Trafikproblemen igenom området 
ökar i takt med att Krokek växer och antalet besökande till djurparken ökar. 
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I ÅVS:en sammanfattas bland annat följande brister och behov: 

• Över 95% av resorna till djurparken sker med bil. Avsaknad av 
alternativa attraktiva färdsätt.  

• Behovet av åtgärder ökar med nybyggnation och utbyggnad av 
parken. 

• Bättre förutsättningar för säker och trygg gång- och cykeltrafik 
behövs längs Strandvägen, samt mellan 
Sjöviksvägen/Sandviksvägen och djurparken. 

• Framkomligheten är begränsad för boende vid anslutning mot 
huvudstråket från anslutande sidovägar. Detta gäller främst 
under djurparkens högsäsong med kapacitetsproblem upplevs 
även under morgonrusningen hela året. 

• Det finns en outnyttjad möjlighet att använda vattnet som 
infrastruktur. Exempelvis skulle färjetrafik kunna införas på 
sträckorna Krokek-Norrköping och djurparken-Norrköping. 

• Problem med att bussarna har svårt att hålla tidtabellen. 

2.2 DAGENS TRAFIKSITUATION 
2.2.1 Trafiknät 

BILVÄGNÄTET 
De viktigaste vägarna igenom utredningsområdet är Strandvägen som går 
mellan E4:an (trafikplats Björnsnäs) och Sandviken, samt Sjöviksvägen som 
går från E4:an (trafikplats Strömsfors) och ansluter till Strandvägen. Mellan 
Sandviken och djurparken övergår Strandvägen till Kvarsebovägen. Det är 
Trafikverket som är väghållare för Strandvägen, Kvarsebovägen och 
Sjöviksvägen, se Figur 3. Övriga vägar förvaltas av enskilda vägföreningar. 
Norrköpings kommun är endast väghållare för buss-/vändzonen vid 
Kolmården station.  
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Figur 3 - Väghållare för vägnätet i utredningsområdet. 

 
Hastigheterna igenom området är framförallt 40 km/h. Innan Strandvägen 
når Krokeks tätort är hastigheten 70 km/h. Samtliga lokalgator inne i tätorten 
är skyltade med 30 km/h. I Figur 4 visas hastigheter på bilvägarna i 
utredningsområdet.  

 
Figur 4 - Hastigheter i utredningsområdet. 

I ÅVS:en finns sex korsningar utpekade mellan trafikplats Strömsfors och 
djurparken som är av större karaktär. Dessa korsningar är Sjöviksvägen med 
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Nyköpingsvägen, Hyttavägen, Torsvägen, Råsslavägen, Strandvägen och 
Sandviksvägen. Korsningen Kvarsebovägen med Marmorbruksvägen och de 
två korsningspunkterna mellan Strandvägen och Nyköpingsvägen utgör 
också tre större korsningar. Korsningspunkterna kan ses i Figur 5. 

 
Figur 5 - Större korsningspunkter. 

GÅNG- OCH CYKELNÄT 
Cykelnätet i utredningsområdet består av gång- och cykelbanor längs 
Sjöviksvägen, från korsningen Sjöviksvägen/Klövervägen fram till 
Nyköpingsvägen som fortsätter in på Nyköpingsvägen norrut fram till Gamla 
Krokeksvägen. Det finns även gång- och cykelbanor längs Idunvägen, fram 
till Uttersbergsskolan och även på en del av Urmakarvägen. Även längs 
Råsslavägen, mellan Sjöviksvägen och Råsslaskolan, finns det gång- och 
cykelbanor, men dessa finns inte utpekat som officiella gång- och cykelbanor 
i kommunens material.  

Längs med Strandvägen, från att gång- och cykelbanorna börjar/slutar på 
Sjöviksvägen, vidare längs Strandvägen fram till den östra korsningen med 
Nyköpingsvägen är vägen klassad som en officiell blandtrafiksväg. Vägen är 
dock smal och högt trafikerad så trafiksäkerheten för cyklisterna längs 
Strandvägen är låg. Strandvägen öster om Sjöviksvägen är inte utpekad som 
officiell cykelväg i blandtrafik.  

Strandvägen har relativt stora trafikflöden, särskilt sommartid, på avsnittet 
mellan Sjöviksvägen och Kvarsebovägen. Trafiktopparna sammanfaller med 
de tider då det är särskilt intressant för boende att ta sig ner till vattnet. 
Mätningar visar också att hastigheterna är höga. På avsnittet mellan 
Nyköpingsvägen och Sjöviksvägen där tillåten hastighet är max 40 km/h 
visar mätningar att nästan 90% av alla fordon överskrider hastighetsgränsen. 
På grund av biltrafiken och bristande utrymme är det idag mycket svårt att ta 
vara på de kvaliteter som en vattennära vistelse eller promenad ger. 
Biltrafiken gör att få vågar/vill gå längs Strandvägen. Längs Bråviken ligger 
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ca 180 bad- och fiskebodar samt vissa avsnitt som är öppna för alla. 
Samtliga har dock mycket dålig tillgänglighet. I de flesta fall är det enda 
sättet att nå dem genom att ta sig längs med och korsa Strandvägen 
gående. Trånga passager med vägräcke på sjösidan och murar mot 
bebyggelsen gör att Strandvägens kvalitéer går förlorade. Fokus för den 
oskyddade trafikanten blir istället ta sig från A till B utan att riskera att bli 
påkörd av motorfordon.   

Strandvägen längs Bråviken är också viktig för cykelpendlande mot Åby och 
Norrköping samt som utflykts- och turistcykelstråk.      

 
Figur 6 - Cykelnät i utredningsområdet. 

Det finns 23 GCM-passager i området, där de flesta ligger längs med 
Sjöviksvägen. Trafikverket har en skala för att bedöma trafiksäkerheten i 
korsningspunkter mellan bilister och oskyddade trafikanter. Se en 
sammanställning av bedömningsvillkoren i Figur 7. Grönt innebär säker, gult 
innebär mindre säker och rött osäker.  
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Figur 7 - Bedömning passager. 

Flertalet av korsningspunkterna över Sjöviksvägen är rödmarkerade och 
gulmarkerade enligt skalan, det vill säga de är klassade som osäkra eller 
mindre säkra. I Krokeks centrum, mellan tågstationen och ICA Nära Delfinen, 
är hastighetsbegränsningen 30km/h. På den sträckan finns det tre 
övergångsställen, alla utan hastighetsdämpande åtgärder, vilket gör att 
dessa passager är klassade som mindre säkra enligt Trafikverkets skala. 
Övriga passager på Sjöviksvägen är klassade som osäkra då 
hastighetsbegränsningen är 40km/h och det inte finns hastighetsdämpande 
åtgärder, förutom i korsningen med Råsslavägen där passagen är upphöjd. 
Figur 8 visar en sammanställning av samtliga passager i Krokek-Strömsfors 
där varje passage har bedömts efter Trafikverkets bedömningsvillkor.   

 Hastighet

Passagetyp Hindertyp 30 40 50 60 70 80 90 100

1

2

 3-5 2,5-8

 3-5 1,3,4,9

 3-5

4

 3-5 cirkulationsplats

Passagetyp Hindertyp

8 - förhöjd korsning

5 – väghåla

6 – vägkudde

7 - förhöjd genomgående gcm-

passage

4 - signalreglerat övergångsställe/ cykelöverfart i plan 9 - övrigt farthinder

5 - annan ordnad passage i plan

2 - gupp (cirkulärt gupp eller gupp 

med ramp utan gcm-passage)

1 - avsmalning till ett körfält1 - planskild passage överfart

2 - planskild passage underfart 3 - sidoförskjutning –avsmalning,

3 - övergångsställe och/eller cykelöverfart i plan 4 - sidoförskjutning –refug
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Figur 8 - Klassificering av passager. 

Många av passagerna används av barn till och från skolan. Passagerna kan 
ses i Figur 9, där prickarnas storlek motsvarar antalet barn som teoretiskt 
passerar passagen på väg till skolan. Det vill säga antalet passager om de 
barn som inte åker skolskjuts går eller cyklar den kortaste vägen till skolan. 
Enligt underlaget är det alltså teoretiskt flest skolpassager över Hyttavägen.  

 
Figur 9 - GCM-passager i utredningsområdet inklusive antal barn som teoretiskt passerar 
passagen på väg till skolan. 
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Hyttavägen är en bred väg vilket gör att passagen över vägen är väldigt lång 
och medför lägre trafiksäkerhet för de oskyddade trafikanterna, se Figur 10. 

 
Figur 10 – Passage längs Sjöviksvägen, över Hyttavägen. 

Inom Krokek-Strömsfors finns även ett flertal gångbanor och en stor del av 
dessa är av sämre kvalité. Ett exempel på detta är Sandviksvägen där 
gångbanan är mindre än 1m bred. 

KOLLEKTIVTRAFIKNÄT 
Genom Krokek och Strömsfors går Östgötatrafikens 
landsbygdskollektivtrafik, se Figur 11. Från E4:an och söderut genom 
Strömsfors och senare genom Krokek och vidare mot Kolmården går linje 
433 och via Strandvägen genom Krokek mot Kolmården går linje 432. Båda 
linjerna har utgångspunkt vid Norrköpings resecentrum i Norrköpings 
innerstad.  
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Figur 11 - Kollektivtrafiknät i utredningsområdet.  

Linjerna 432 och 433 trafikerar tillsammans samtliga hållplatser i Strömsfors 
och Krokek. Inom Krokeks tätort är det maximala avståndet till en 
busshållplats dryga 2 km. Figur 12 illustrerar en radie kring varje hållplats 
och tågstationen för att påvisa vilka bostäder som har en hållplats inom 
gångavstånd (fågelvägen). I en tät stad är ett rimligt maxavstånd 300–400 m 
och i detta fall, en tätort på landsbygden, har avståndet valts till 600 m. Figur 
12 visar att en del bostäder, i vissa fall hela områden har längre än 600 m till 
närmaste hållplats. För tågstationen anses det vara rimligt med en radie om 
1 km mellan bostaden och tågstationen. Denna radie illustreras i figuren med 
röd färg. 
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Figur 12 - Radie som påvisar vilket hushåll som ligger inom gångavstånd (fågelvägen) till 
närmaste hållplats eller tågstation. 

I Tabell 1 visas de hållplatser som finns inom utredningsområdet med 
riktning, namn och statistik för genomsnittsantalet passagerare som stiger på 
i varje riktning för varje hållplats per genomsnittsdag. Statistiken visar att 
antalet som stiger på är högre i riktning mot Norrköping än i riktning mot 
Krokek-Strömsfors. Den visar även att de allra flesta kliver på längs 
Sjöviksvägen (Kolmården station, Valhallavägen och Sjövik Krokek) eller vid 
Strömsfors. 

Tabell 1 - Påstigandestatistik busshållplatser i Krokek-Strömsfors i båda riktningar. 
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Vid sommartid är trafikflödet igenom Krokek stort, mycket på grund av all 
trafik till Kolmårdens djurpark. Detta innebär störningar för kollektivtrafiken på 
grund av framkomlighetsproblem. 

Från Krokek finns även tågmöjligheter till bland annat Norrköping och 
Nyköping. Mellan Norrköpings resecentrum och Kolmården station tar det 
cirka 17 minuter med tåg medan det tar cirka 34 minuter med buss. I 
normaltrafik tar det cirka 18 minuter med bil. Det ska även tas hänsyn till att 
det kan ta tid att hitta en parkeringsplats, vilket man slipper med 
kollektivtrafik. Tåget är alltså ett konkurrenskraftigt alternativ avseende 
tidsaspekten. 

Utöver kollektivtrafiken finns det även specifika hållplatser för skolskjuts, 
dessa hållplatser visas i Figur 13. Samtliga av dessa hållplatser är inte 
kontinuerligt i bruk utan används baserat på efterfrågan.  

 
Figur 13 - Hållplatser för skolskjuts. 

2.2.2 Resandemönster 
Till och från Krokek sker arbetspendling dagligen. Figur 14 visar hur 
pendlingen ut från Krokek är fördelat baserat på data från SCB. Norrköping 
är den tydliga huvudpendlingsorten för pendlare från Krokek med över 60% 
av totala antalet pendlare. 21% reser enligt statistiken inte utanför Krokek. 
Totalt pendlar 1 790 personer från Krokek per dag.  
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Figur 14 - Arbetspendling från Krokek. 

Figur 15 visar arbetspendlingen till Krokek och enligt statistiken kommer 56% 
av alla som arbetspendlar till Krokek från Krokek. Således bor dessa redan 
inom tätorten. Utöver dessa kommer 29% från Norrköping.  

 
Figur 15 - Pendling till Krokek. 
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2.2.3 Trafikflöden 
Trafikverket har genomfört ett flertal mätningar i Krokek och Strömsfors där 
de flesta är daterade från år 2015. Värdet som illustreras i Figur 16 är den 
dubbelriktade årsdygntrafiken och mätningarna påvisar att högsta flödet finns 
från E4 söderut längs Sjöviksvägen mot Kolmården.  

 
Figur 16 - Trafikflöden från TIKK. Kartan visar årsdygnstrafiken.  

Figur 17 visar årsdygnstrafiken för tung trafik för samma mätpunkter som i 
Figur 16. För huvudvägnätet genom Strömsfors och Krokek (främst 
Sjöviksvägen och Strandvägen) är ca 6–9% av ÅDT tung trafik.  
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Figur 17 - Årsdygnstrafik tung trafik. Källa: TIKK. 

Strömsfors och Krokek är två orter där variationen i trafikmängd är stor 
mellan de olika årstiderna. Under sommarhalvåret är det i särklass mest 
trafik som passerar dessa två samhällen där Kolmårdens djurpark till stor del 
är den bidragande faktorn till säsongsvariationen. Figur 18 påvisar den 
teoretiska säsongsvariationen i trafikflöden på Sjöviksvägen söder om 
avfarten mot Krokek – Strömsfors från E4. Figuren påvisar att dygntrafiken 
på dessa platser nästan dubblas under juli månad.  

 
Figur 18 - Teoretisk säsongsvariation Sjöviksvägen. Källa: TIKK. 

Figur 19 illustrerar samma teoretiska säsongsvariation för Strandvägen 
väster om Sjöviksvägen och resultatet påvisar att även här dubblas nästan 
dygnflödena under sommartid.  
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Figur 19 - Teoretisk säsongsvariation Strandvägen. Källa: TIKK. 

2.3 MÅLPUNKTER/KVALITÉER INOM 
UTREDNINGSOMRÅDET  

Inom Krokek-Strömsfors finns en del målpunkter. Dessa målpunkter är för 
det mesta lokala och innefattar skolor, förskola, arbetsplatser etc. Det finns 
även ett flertal historiska sevärdheter (stensättningar, gravar etc.), där en av 
de mest kända är Uttersbergs kastal. Det finns en pendlarparkering i 
Strömsfors och även en i Krokek vid järnvägsstationen (Kolmården) i Krokek 
centrum. Dessa målpunkter och övriga målpunkter som är intressanta för 
lokalbor och turister visas i Figur 20.  

 
Figur 20 - Målpunkter i utredningsområdet. De arbetsplatser som visas i denna figur är enbart 
aktiebolag och handelsbolag med 5 eller fler anställda. 
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Det finns även målpunkter runt omkring Krokek-Strömsfors så som 
Kolmårdens marmorbruk och Kolmårdens Djurpark, se även dessa i Figur 
20.  

Inom Strömsfors och Krokek finns flertalet platser med både lokala, regionala 
och riksintressen. Dessa områden är allt ifrån naturreservat till 
naturvårdsområden och vattenskyddsområden, se Figur 21. Inom Krokek-
Strömsfors så finns utöver Uttersbergs Kastal mängder med mer eller mindre 
sevärda fornminnen (gravar, stensättningar etc.). Dessa visas i Figur 22.  

 

 
Figur 21 - Naturreservat, naturskyddsområden och vattenskyddsområden. Källa: NOKA 
(Norrköpingskartan). 

 
Figur 22 - Fornminnen. 
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2.4 UTFORMNING KROKEK CENTRUM 
Krokek centrum är placerat centralt inom Krokek tätort, intill Kolmården 
tågstation. I anslutning till tågstation finns en busstation och tillhörande 
pendlarparking. Utöver pendlarparkeringen för bilar finns även en större 
cykelparkering. Till denna busstation ankommer bussar från både norr och 
syd som antingen ska mot Kolmården/Kvarsebo eller mot Norrköping. I 
närheten finns även två matbutiker, vilka är de enda två matbutikerna i 
området samt en bensinstation. Genom Krokek centrum går i dagsläget 
Sjöviksvägen (statlig) som är genomfartsvägen i Krokek. Genom centrum får 
den vägen en hastighetssänkning till 30 km/h. Längs med vägen finns gång- 
och cykelbanor som sträcker sig till Strömsfors i norr och ner mot Bråviken i 
söder. Det finns även lokala bostadsgator som drivs av vägföreningar samt 
busstationens vägar som drivs av Norrköpings kommun. Inom och i 
anslutning till centrum finns två skolor: Giraffen (förskola) belägen söder om 
centrum och Utterbergsskolan (F-3, Fritidshem) som är belägen öster om 
centrum. Krokek centrum har även diverse verksamheter, bland annat en 
mäklarbyrå samt en restaurang. I övrigt är centrum fullt av bostäder vilket 
tillsammans med målpunkterna visas i Figur 23.   

 
Figur 23 - Utformning Krokek centrum. 

2.5 OLYCKSSTATISTIK 
I ÅVS:en från 2018 finns olycksstatistik presenterat från åren 2010–2016 på 
sträckorna Strömfors-djurparken och Björnsnäs-djurparken. Det har varit 51 
olyckor under den tidsperioden, varav 86% lindriga. En dödsolycka 
inträffade, vilken orsakades av omkörning av motorfordon cirka 3 kilometer 
väster om djurparken. Tre allvarliga olyckor inträffade mellan 2010 och 2016, 
vilka var av olyckstyperna motorfordon-singel och cykel/moped-motorfordon.  
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I Figur 24 visas trafikolyckor inom utredningsområdet mellan år 2016 och 
2018. Det är flest lindriga olyckor men det har även varit en del måttliga 
olyckor samt två allvarliga olyckor. De allvarliga olyckorna är av 
olyckstyperna motorfordon-singel och fallolycka. Den största delen av 
olyckorna har skett i Krokek, främst längs Sjöviksvägen. 

 
Figur 24 – Trafikolyckor i Krokek som inrapporterats i Strada år 2016–2018. 

2.6 OBSERVATION AV TRAFIK MOT KOLMÅRDENS 
DJURPARK 

1 augusti 2019 genomfördes en observation med drönare av trafikflöden mot 
Kolmårdens djurpark. De platser som observerades var infarterna till 
parkeringarna vid Kolmårdens djurpark, Sandvikens camping i Krokek och 
Strandvägens östra del där majoriteten av trafiken som ska till Kolmårdens 
djurpark passerar.  

Den 1 augusti (torsdag vecka 31) valdes baserat på besöksstatistik från 
Kolmårdens djurpark som påvisade att tisdag, torsdag och lördag under 
veckorna 30 och 31 är några av de mest besöksintensiva dagarna på hela 
året. Besöksantalet påverkas också av vilket typ av väder som råder just 
denna dag men även av hur vädret varit tidigare dagar under sommaren. 
Just denna dag antogs vädret vara väldigt bra för att människor skulle välja 
att besöka djurparken. Detta bekräftades också i efterhand av Kolmårdens 
djurpark som redovisade en siffra på 11 266 besökare vilket enligt 
Kolmårdens djurpark anses som en mycket bra dag. Toppnotering för 2019 
(fram till den 12 augusti) för Kolmårdens djurpark är 13 200 besökare. Denna 
toppnotering är högre än för både 2017 och 2018, 2017 var toppnoteringen 
12 033 besökare och 2018 överskred inte antalet besökare 10 000 någon 
dag.  

Målet med observationen var att observera var eventuell köbildning uppstår 
vid den mest belastade timmen (kl. 09–10, enligt tidigare trafikmätningar) 
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under dygnet för trafik genom Krokek mot Kolmårdens djurpark. Detta för att 
kunna få en klarare bild över de problem som beskrivs av boende i Krokek 
när besökarna till Kolmården passerar genom Krokek, men även för att få en 
överblicksbild och nya perspektiv av trafiksituationen. Observationen har 
även använts för trafikräkning vid korsningspunkten 
Strandvägen/Sandviksvägen. 

2.6.1 Observationens resultat – Kolmårdens parkering 
Observationen påvisade att den större av de två parkeringarna vid 
Kolmårdens djurpark inte hade några problem att hantera trafikmängden 
som uppstår under den mest belastade timmen. Den stora parkeringen är 
den huvudsakliga parkeringen och den mindre öppnas inte förrän den stora 
är nästintill fullbelagd. Parkeringen har två infarter vilket medför att all trafik 
som ankommer delas upp och således är kapaciteten större än om det 
enbart funnits en infart. Figur 25 visar två bilder över typsituationer vid 
infartsområdet till Kolmårdens parkering. Trafikflödet in i parkeringen var 
konstant under större delar av observationsperioden. Köbildning 
(stillastående fordon eller mycket långsamgående fordon) uppstod aldrig 
under observationsperioden som vid denna plats var mellan ca 09:30-10:00. 
Detta påvisar inte att det aldrig är köbildning vid infartsområdet men att det 
sällan sker. I vissa fall var flödet precis i svängmomentet långsamt vilket 
dock inte påverkade inkommande trafik bakom nämnvärt. Detta kan förklaras 
med att flödet hela tiden rör sig samt att det finns en extra infart längre fram 
som utnyttjades när svängfältet till första infarten var full. 
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Figur 25 - Översiktsbild från drönarfilmning. 

Oavsett detta uppstår det vid vissa tillfällen mindre köer vid infarterna då det 
ibland tar tid att svänga in på parkeringen, både på grund av mötande trafik 
men även på grund av att bilisterna som ska svänga in på parkeringen kör 
långsamt och således fylls svängfältet upp. Observationen påvisade att det 
inte uppstår köer från parkeringen som sträcker sig in mot Krokek, utan om 
köer uppstår är de tidsbegränsade och begränsade till området vid 
parkeringarna. Att trafiken flyter långsamt eller att det i enstaka fall kan 
uppstå en mindre kö kan anses normalt då en stor andel av besökarna till 
Kolmårdens djurpark ankommer under en begränsad tidsperiod och således 
belastas infrastrukturen tungt under denna period. Figur 26 visar hastigheten 
på sträckan enligt Google Maps vid observationstillfället. Enligt Google Maps 
skala indikerade flödena på att hastigheten var låg men inte lägsta möjliga 
(inte stillastående) samt att denna enbart gällde vid och strax innan 
infartsområdet. Observationer från drönarfilmningen visar på att detta 
stämmer relativt bra med verkligheten.  
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Figur 26 - Trafikflöden enligt Google Maps vid observationstillfället. 

2.6.2 Observationens resultat – Sandvikens camping / 
Strandvägen 

En observation genomfördes även vid Sandvikens camping samt vid 
Strandvägen väster om korsningspunkten med Sandviksvägen. Strandvägen 
och utanför Sandvikens camping är två platser som enligt de teoretiska 
beräkningarna är högt belastade samt känsliga för en ökad trafikmängd vid 
de högst belastade perioderna på året.  

I korsningspunkten mellan Sandviksvägen och Strandvägen har trafik från 
Sandviksvägen väjningsplikt mot trafik från Strandvägen. Majoriteten av 
trafiken i korsningen kör rakt fram i korsningen längs med Strandvägen. I 
denna korsning saktar de flesta fordonen in vilket är till följd av korsningens 
utformning. Strandvägen som övergår i Kvarsebovägen vid denna punkt har 
en ”S-utformning” som rundar hörnet på en byggnad intill vägen. Detta 
medför försämrad sikt och skarpa kurvor vilket leder till att bilisterna sänker 
hastigheten. Den sänkta hastigheten medför sänkt kapacitet på 
vägsegmentet. Vid observationstillfället kunde det ses att trafiken saktade in 
mot korsningen, det uppstod dock aldrig några stillastående köer. Figur 27 
visar en översiktsbild av korsningspunkten Strandvägen/Sandviksvägen.  



 
 

 

 
10284221 •  Trafiknät Krokek - Strömsfors  | 29   

 
Figur 27 - Korsningspunkt mellan Sandviksvägen och Strandvägen. 

Strandvägen väster om korsningspunkten med Sandviksvägen är också högt 
belastad och enligt observationen flöt trafiken långsamt under det värsta 
perioden. Strandvägen är smal och vid vissa platser är sikten dålig vilket ger 
upphov till sänkt hastighet hos bilisterna. I och med att mängden trafik under 
den mest belastade timmen är hög medför detta långa led med fordon som 
kan upplevas som kö. Baserat på observationen uppstår dock väldigt sällan 
kö i den bemärkelsen att bilarna tvingas stanna eller köra väldigt sakta utan 
ledet med bilar flyter på framåt om än i låg hastighet, uppskattningsvis 
närmare 30 km/h än den reglerade hastigheten 40 km/h. Däremot har 
stillastående köer noterats under sommaren, vilket var den dagen så 
Kolmårdens djurpark hade besöksrekord med 13 200 besökare.  

Figur 28 visar en ungefärlig plats för det vägsegment på Strandvägen där 
vägens utformning och trafikmängderna ger upphov till långsamma 
trafikflöden. Vägsegmentet är smalt, sikten är nedsänkt på grund av en kurva 
samt att det är en korsningspunkt längre fram som sänker bilisternas 
hastighet. Figur 29 är en drönarbild från vägsegmentet som påvisar den 
höga trafikmängden men även att trafiken inte står stilla utan hela tiden flyter 
på. Likt vid infarterna till Kolmårdens parkering innebär detta inte att det 
aldrig uppstår stillastående köer men att observationen indikerar att vid en 
dag med mycket hög belastning så flyter ändå trafiken på för det mesta.   



 

 
 

 
30 | 10284221  • Trafiknät Krokek - Strömsfors 

 
Figur 28 - Ungefärlig plats för den mest belastade delen av Strandvägen. 

 
Figur 29 - Drönarbild från den markerade vägsegmentet i Figur 28. 

Totalt sett indikerar observationen som är genomförd att trafikmängderna är 
höga vid en dag med högt besöksantal till Kolmårdens djurpark och att det är 
ett konstant högt flöde under ca 1 timme, ca 09:30 och 10:30. Trafikflödena 
medför att vissa delar av vägnätet påverkas i så pass hög grad att trafiken 
flyter långsamt men i det flesta fall inte ger upphov till några stillastående 
köer. Dessa led av fordon kan i vissa fall tolkas som köer av både boende i 
Krokek men även bilisterna själva men att det i själva verket inte är köer utan 
enbart ett högre flöde än normalt på vägsegmentet vilket ger upphov till en 
långsammare hastighet. Observationen indikerar även, i de flesta fall, att 
infartområdet vid Kolmårdens djurparks parkering inte ger upphov till köer 
som skulle kunna sträcka sig hela vägen till Krokeks tätort. Det indikerar 
även att det inte uppstår köer igenom Krokeks tätort vid Sandvikens camping 
och östra delarna av Strandvägen på grund av andra brister i infrastrukturen. 
Kombinationen av de höga trafikmängderna och infrastrukturen ger dock 
upphov till lägre hastighet.  
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Utöver trafiken på huvudvägarna (Strandvägen, Kvarsebovägen) finns ett 
flertal stickvägar, bland annat Hamnbacken och Sandviksvägen, med mindre 
trafikflöden. För trafiken på dessa vägar uppstår i vissa fall problem med att 
ta sig ut på huvudvägen då trafikflödet på huvudvägen är högt och det 
uppstår inte tillräckligt stora luckor mellan fordonen. I den observation som 
genomfördes beräknades det att ett flertal fordon behövde vänta ca 2 
minuter för att ta sig ut från campingens område. Detta problem uppstod 
under en kort period av observationen då trafikflödet var som allra högst. 
Detta problem uppstår sannolikt från fler sidogator under rusningstrafiken, 
framförallt till Sjöviksvägen, vid Krokek centrum, Hyttavägen, Råsslavägen 
samt Strandvägen. I det här fallet när det ett jämnt tätt flöde av trafik är det 
troligen svårare att ta sig ut från sidogatorna än om kön i princip hade varit 
stillastående, då det i sådana fall är mer vanligt att de köande släpper fram 
trafik från sidogatorna.  

Ytterligare en problematik som uppstår vid dessa höga flöden är 
framkomligheten för räddningsfordon. De som ska till Kolmårdens djurpark 
kan sannolikt acceptera lite köer och längre restider medan det är betydligt 
mer allvarligt med dålig framkomlighet för räddningsfordonen.  

2.6.3 Strandvägen/Sandviksvägen 

TRAFIKRÄKNING 
Under observationen med drönaren filmades korsningspunkten 
Strandvägen/Sandviksvägen, ungefär klockan 9.45-10-45. I Figur 30 visas 
manuella trafikräkningar från drönarfilmen. Flödet för respektive relation är 
framtaget utifrån värsta 20-minutrarna och kan därför vara något högt 
räknade. 

 
Figur 30 – Flöden i korsningen Strandvägen/Sandviksvägen under förmiddagens rusningsperiod 
[f/h]. 

CAPCAL-ANALYS 
Utifrån trafikräkningarna i korsningen Strandvägen/Sandviksvägen gjordes 
en Capcal-analys. Capcal är ett program som används för att beräkna 
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kapacitet och framkomlighet i korsningar. Capcal kan hantera väjningsplikt, 
stopplikt, cirkulationsplatser och trafiksignaler. Däremot tar inte programmet 
hänsyn till utformning eller närliggande korsningar i vägnätet.  

Resultatet av Capcal-beräkningen motsvarar inte ett realistiskt utfall, då det 
visar på en avsevärt högre kapacitet på Strandvägen än av vad det är i 
verkligheten. Detta beror bland annat på att programmet inte tar hänsyn till 
utformningen i korsningen, det vill säga att det är en kurva precis i 
korsningen som gör att fordonen saktar in och kör långsammare än skyltad 
hastighet även fast de har företräde. Resultatet från Capcal visar att 
kapaciteten skulle vara 1928 f/h. I kapacitetsberäkningarna som presenteras 
i kapitel 3.4.3 har kapaciteten 950 f/h använts, beräknat utifrån trafikverkets 
teoretiska kapacitetsgränser, vilket är ungefär hälften så mycket som Capcal-
resultatet. Den höga kapaciteten gör också att belastningsgraden från 
Strandvägen blir orimligt låg. Resultaten från Capcal-beräkningen används 
därav inte i någon vidare analys av korsningspunkten.   
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2.7 FRAMKOMLIGHET FÖR OSKYDDADE 
TRAFIKANTER 

De gåendes framkomlighet i passager avgörs av hur väl passagen är 
ordnad. Passagen kan vara uppbyggd på så sätt att den är prioriterad med 
hjälp av gångfartsområde, övergångsställe, cykelöverfarter eller med 
signalreglering. Den kan vara avsedd för samspel med andra trafikanter 
genom att vara hastighetssäkrad till 30 km/h eller lägre. Passagen kan vara 
förenad med korta väntetider eller med väntan till fördel för andra trafikanters 
framkomlighet genom korta passager över biltrafikens yta och med tillräcklig 
bredd så att de flesta gående hinner passera då tidsluckorna mellan 
fordonen är längre än passagetiden.1  

De gående har god framkomlighet om de inte får vänta länge på att passera. 
Figur 31 anger tider som stöd för bedömning.  

VGU:s beräkningsexempel: 

”Om gatubredden är 7 meter och dimensionerande gånghastighet är 1 m/s 
så krävs det en tidslucka på 7 sekunder för att kunna gå över gatan utan att 
störas av biltrafiken. En sådan tidslucka uppstår olika ofta. I 96 fall av 100 
kommer en sådan tidslucka att uppkomma inom 20 sekunder om 
biltrafikflödet är mindre än 300 fordon/h” 

 
Figur 31 – Bedömning av gåendes framkomlighet. Källa: Vägar och gators utformning i tätort, 
Trafikverket, SKL 2015.  

Med trafikflödet från trafikräkningarna, 879 fordon/h på Strandvägen, visar 
grafen att det krävs långt över 1 minuts väntetid för en tidslucka på 7 
sekunder. Med dagens uppmätta flöde ges endast 2 sekunders tidslucka, 
vilket är långt under vad som krävs. Det finns väldigt få passager på 
Strandvägen samtidigt som det är många som behöver passera Strandvägen 
till fots för att ta sig till fritidshusen som ligger söder om Strandvägen. För 
dessa fotgängare är framkomligheten klassificerad som röd under 
rusningstrafik. De flesta måste dessutom gå längs den trånga vägen för att 
sig till stranden. 

                                                      
1 Vägars och Gators Utformning(VGU) i tätort, Trafikverket, Sveriges Kommuner och 
Landsting(SKL), 2015 
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2.8 SLUTSATS NULÄGE 
2.8.1 Bilvägnätet 
Det som är problematiskt med bilvägnätet är den säsongsvarierande trafiken 
som Kolmårdens djurpark medför och som påverkar framförallt Sjöviksvägen 
och Strandvägen. På sommarhalvåret är kapaciteten bristande på dessa 
vägar och orsakar köer och långa restider enligt tidigare utredningar. 
Däremot visades inga direkta köer under observationen som gjordes under 
en maxdag 1 augusti 2019, däremot påvisades begränsade hastigheter. 
Detta innebär även svårigheter för boende i Krokek och kringliggande 
bostadsområden att ta sig ut på huvudvägnätet vilket är något som kommer 
att kräva åtgärder i framtiden då antalet besökare till Kolmården antas öka 
och därmed antas antalet bilar öka. På vinterhalvåret anses bilvägnätet vara 
komplett, detta då användarna av bilvägnätet i princip bara är 
lokalbefolkningen.  

2.8.2 Gång- och cykelnätet 
Gång- och cykelvägnätet är inte komplett i Krokek-Strömsfors i nuläget. Det 
saknas länkar i flera delar av området. Det finns gång- och cykelbanor längs 
Sjöviksvägen som är stommen för gång- och cykelvägnätet. Utöver det finns 
några enstaka länkar med gång- och cykelbanor kring exempelvis förskolor 
och skolor, men det finns inget komplett nät. Det finns exempelvis inget 
gång- och cykelnät som sträcker sig mellan de viktigaste målpunkterna, så 
som Krokek Centrum – Sandviken Camping. Det finns en sträcka utpekad för 
cykling i blandtrafik längs Strandvägen, delen väster om Sjöviksvägen. 
Däremot finns inget cykelvägnät utpekat på den östra delen av Strandvägen, 
trots liknande förutsättningar. Strandvägen anses inte som en säker väg att 
cykla på i nuläget då vägen är smal och krokig med dålig sikt, och det är 
även en högt trafikerad bilväg. Enda sättet att nå sista biten fram till 
Bråvikenstranden och sjöbodarna är som gående eller cyklande – vilket 
innebär att man måste färdas på och korsa Strandvägen.  

Längs Sjöviksvägen finns ett flertal passager för fotgängare och cyklister. De 
flesta är inte hastighetsdämpande. Det finns endast en passage som är 
hastighetsdämpad med en upphöjd passage, men den är däremot utsliten 
och ger i dagsläget ingen större effekt. I och med att de flesta passager inte 
har några hastighetsdämpande åtgärder så är de flesta passagerna klassade 
som osäkra eller mindre säkra enligt Trafikverkets 
trafiksäkerhetsklassningsmall. En passage är klassad som säker och det är 
den upphöjda passagen vid Råsslavägen. För ökad trafiksäkerhet för 
fotgängare och cyklister bör passagerna ses över.  

Det finns gångbanor i Krokek som är väldigt smala och därmed inte 
tillgänglighetsanpassade. På exempelvis Sandviksvägen är gångbanan 
smalare än 1m, och det är därmed svårt att ta sig fram med exempelvis 
rullstol eller barnvagn, utan att behöva vistas i bilvägen och medför då låg 
trafiksäkerhet. 

2.8.3 Kollektivtrafik 
Det finns två landsbygdsbusslinjer som trafikerar Krokek. En via E4:an-
Strömsfors och en via Strandvägen. Pendlingsstatistiken visar att flest åker i 
riktning mot Norrköping.  

På sommarhalvåret när Kolmårdstrafiken tillkommer så har busstrafiken 
svårt att hålla tidtabellen på grund av trafikstockning och långa restider. 
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Detta är problematiskt då det ger minskad konkurrensfördel för 
kollektivtrafiken när det är det motsatta man vill åstadkomma. Norrköpings 
kommun vill främja de hållbara transportmedlen och få fler att välja gång, 
cykel eller kollektivtrafik. 

Ytterligare en brist i kollektivtrafiknätet är att det är många av de boende i 
Krokek som har mer än 600 meter till närmsta busshållplats, exempelvis på 
Hyttavägen. I en tätort är ett rimligt maxavstånd 300–400 m och i detta fall, 
en tätort på landsbygden, är det rimligt med ett avstånd på 600 m. Längs 
Hyttavägen där flera har längre än 600 meter till en busshållplats och det 
finns inte heller någon cykelväg. Avstånd till busshållplatser och möjlighet till 
gång- och cykelväg till busshållplatserna bör ses över.  

När det gäller tågtrafiken så är det i första hand arbetspendlare som åker 
tåg, vilket gör att tågförbindelsen mellan Norrköping och Nyköping utgör en 
viktig tillgång för befolkningen i Krokek. Framförallt då tåget tidsmässigt är 
konkurrenskraftigt i jämförelse med både buss och bil.  
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3 FRAMTIDSANALYS 

3.1 EXPLOATERING 
I framtiden förväntas det ske en exploatering i och runt omkring Krokek-
Strömsfors, i synnerhet i Krokek. Exploateringen kommer innebära en utökad 
mängd människor som går och cyklar men även en ökad mängd biltrafik i 
området. För att trafiksituationen i Krokek-Strömsfors ska fungera med 
avseende på framkomlighet, trafiksäkerhet och tillgänglighet kommer det 
behövas investeringar i vägnätet för de olika trafikslagen. Främst i gång- och 
cykelnätet som i dagsläget inte är fullständigt. Krokek har speciella 
förutsättningar då ytor är begränsade samt då terrängen på många ställen är 
kraftigt kuperad, något som först och främst hämmar cyklister och 
fotgängare. Detta medför att många väljer bilen. För att främja de hållbara 
transportmedlen och för att exploatering av nya bostäder inte ska innebära 
överbelastning av bilvägnätet kommer det vara viktigt att ta fram strategier 
för att utveckla näten för samtliga trafikslag.  

Inom utredningsområdet planeras exploatering utifrån A, B, C-prioritering. 
Där A-områdena är de områden som prioriteras högst och där det planeras 
att exploateras först. I Figur 32 visas en karta över dessa exploaterings-
områden. De orangea områdena visar planerade bostadsområden, där det 
planeras för ungefär 1 000 nya bostäder med cirka 2 200 invånare.  

 
Figur 32 - Exploateringsområden klassade utifrån A, B, C-prioritering 

Ett utvecklat gång- och cykelnät kan i framtiden innebära konkurrenskraft 
mot bilen. Både för arbetspendling mot Norrköping som anses vara den 
primära arbetsorten för boende i Krokek men även för att förenkla transporter 
till och från kollektivtrafikens olika hållplatser och Kolmårdens tågstation. Ett 
utvecklat gång- och cykelnät kommer även ur trafiksäkerhetssynpunkt 
innebära tryggare transporter till och från skolor för den utökade mängd barn 
som exploatering av nya bostäder kan komma att innebära.  
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Kollektivtrafiken kommer också vara viktig och behöva bättre förutsättningar i 
framtiden för att kunna möta efterfrågan i och med exploateringen av nya 
bostäder. Avstånden till närmaste hållplats i dagsläget bör minska och 
linjedragningen kommer behöva ses över. Kollektivtrafikstråk kan vara viktigt 
för att minska pendlingstiden och ge bättre förutsättningar för främst bussar 
att hålla tidtabellen, något som är problematiskt i dagsläget under 
sommarhalvåret. 

3.2 KOLMÅRDENS DJURPARK 
Kolmårdens djurpark har som mål att fram till år 2022 ha 1 miljon gäster 
årligen. Detta ska uppnås genom att investera i nya attraktioner samt 
förädling av befintlig verksamhet. Det totala antalet besökare år 2017 var 
704 250. Under en medeldag under perioden 1 juni till 31 augusti var det 
5 935 besökare år 2017 medan det under maxdagen var 12 033 besökare. 
2017 var det 6 dagar som antalet besökare var över 10 000, och som räknas 
som maxdagar. 2018 var antalet besökare lägre än 2017, och antalet 
besökare/dygn översteg aldrig 10 000. Detta kan bero på vädret då det år 
2018 var en sommar med ovanligt många dagar med högsommarvärme. Det 
preliminära utfallet för 2019 visar på en toppnotering med 13 200 besökare. 

Den ökade mängden besökare kommer sannolikt inte påverka maxdagen på 
så vis att den ökar avsevärt i och med att Kolmårdens djurpark idag har en 
begränsning i hur många besökare de kan ta emot. Däremot kommer antalet 
maxdagar per år att öka, vilket innebär att de framkomlighetsproblem som 
uppstår under maxdagar kommet att ske oftare. 

3.3 FÖRBIFART KROKEK 
För att avlasta Sjöviksvägen och Strandvägen vill kommunen peka ut ett 
vägreservat för en möjlig förbifart från E4:ans trafikplats Strömsfors i en 
sträckning norr om tätorten till väg 903. Den korridor som kommunen pekat 
ut för förbifarten kan ses i Figur 33. 

 
Figur 33 - Korridor för förbifarten. 

 



 

 
 

 
38 | 10284221  • Trafiknät Krokek - Strömsfors 

3.4 FRAMTIDA TRAFIKFLÖDEN  
Det finns framförallt två faktorer som styr hur stora de framtida trafikflödena i 
området kan tänkas bli. Den ena faktorn är den framtida exploateringen i 
Krokek-Strömsfors och den andra är den framtida exploateringen av 
Kolmårdens djurpark. Den exploatering som sker i tätorten kommer påverka 
trafiken under hela året medan djurparkens exploatering framförallt kommer 
påverka sommartrafiken. 

För att kunna beräkna de framtida trafikvolymerna har vägnätet delats in ett 
antal segment. Figur 34 visar hur indelningen ser ut. I de sju segmenten som 
redovisas i figuren har de framtida trafikvolymerna beräknats. 

 
Figur 34 - Vägsegment. 

Då planerna för den framtida exploateringen i området inte är helt bestämd 
ännu har tre olika bebyggelsescenarion studerats, skillnaden mellan de tre 
scenarierna är den tänkta exploateringen. Trafikalstringsberäkningar för de 
tre scenarierna är gjorda både för vinter- och sommartrafik. 

3.4.1 Trafikalstringsberäkning  
Utifrån den tänka exploateringen för Krokek-Strömsfors har de framtida 
trafikvolymerna i vägnätet beräknats för de segment som redovisas i Figur 
34. Som underlag för trafikalstringsberäkningarna har alstringstal från 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts. För den nya exploateringen i 
området har det antagits att varje ny bostad kommer att alstra 3,3 
personbilsresor per dygn.  

För varje exploaterat område har ett antagande gjorts om hur stor andel av 
trafiken som väljer att åka norrut respektive söderut. Antingen väljer de 
söderut, vilket är via huvudvägnätet och längs Strandvägen mot Norrköping 
eller så väljer de norrut vilket är mot E4:an. Beroende på andelen som antas 
ta vilken riktning belastas vägsegmenten olika mycket. 
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Under sommarhalvåret kommer trafikflödet längs med gatorna i 
utredningsområdet påverkas av trafiken till och från djurparken. För samtliga 
scenarion har det antagits att sommarens maxtimmestrafikflöde ökar med 
samma procentuella nivå som besöksantalet till Kolmårdens djurpark. 
Kolmårdens djurparks maxkapacitet är okänd och kan utvecklas i framtiden 
och således är det svårt att värdera hur många fler besökare som de kan ta 
emot samtidigt. Det troligaste är att när maxkapaciteten är uppnådd övergår 
det istället till att det blir fler dagar om året där maxkapaciteten uppnås. De 
resultat som redovisas ger dock en indikation på hur stor mängd trafik som 
måste adderas för att uppnå den teoretiska kapacitetsgränsen för olika 
vägsegment baserat på olika förutsättningar.  

3.4.2 Bebyggelsescenarion  
Norrköpings kommun planerar att bygga ca 1 000 bostäder inom Krokek-
Strömsfors. Norrköpings kommun har valt att beteckna olika 
exploateringsområden med bokstäverna A, B och C där A-områden är de 
områden som i dagsläget antas exploateras först och C-områden sist. 
Exploateringens lokalisering kommer påverka hur trafiksystemet belastas, 
därför har tre olika scenarion analyserats för att visa vilken påverkan 
exploateringens placering har på trafikflödet längs med gatorna i området. I 
alla tre scenarion antas det samma exploatering med 1 000 bostäder.    

I alla tre scenarion antas det att Kolmården kommer öka sitt besöksantal, 
först upp till 1 000 000 besökare år 2022 och sedan ytterligare en ökning i 
framtiden. Två olika ökningstakter för Kolmårdens djurpark har därför 
analyserats, det ena scenariot innebär en miljon besökare och kallas för 
142% (ökning med 42%) och det andra scenariot innebär en dubblering i 
besöksantal och kallas för 200% (ökning med 100%).  

SCENARIO A 
I scenario A antas det att exploatering kommer att ske i de områden som 
kommunen har kategoriserat som A-områden (se Figur 35). Hälften av all 
exploatering anats ske i det västra A-området som inte har någon anknytning 
till Strandvägen eller Sjöviksvägen (inom utredningsområdet) medan 
resterande exploatering antas ske i områdena öster om Sjöviksvägen.  
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Figur 35 - Översiktsbild scenario A. 

I det västra området antas det att alla resor görs på Nyköpingsvägen som 
sträcker sig väster om området och knyter samman med Strandvägen längre 
västerut eller Sjöviksvägen i norr vid anslutningen till E4:an. För övriga 
exploateringsområden antas 70% av resorna från A-områdena i anslutning 
till Sjöviksvägen/Hyttavägen vara mot norr och 30% söderut. För A-området 
vid Sandviksvägen antas 50% köra norrut och 50% söderut. Trafikmängden 
som väljer att köra österut mot Kolmården antas vara försumbar. Notera att 
det är mycket förenklade antaganden och lokala resor inom Krokek är 
mycket svåra att bedöma. Trafikalstringsberäkningarna visas i Tabell 2. 

Tabell 2 - Alstringstabell scenario A. 

Exploatering       Färdriktning Belastade vägsegment 

Område Antal Alstrings- 
tal 

Dubbelriktat 
flöde 

Enkelriktat 
flöde 

Max- 
timme (10%) 

Norrut Söderut Norrut Söderut 

A-område 
Sjöviksv. 350 3,3 1155 578 58 40 17 1,2,3,4 7 

A-område 
Sandviksv. 150 3,3 495 248 25 12 12 1,2,3,4,5,6 5,6,7 

A-område 
väst 500 3,3 1650 825 83 41 41   

 

SCENARIO B 
I scenario B antas det att exploatering kommer att ske i både A- och C-
prioriterade områden, se Figur 36. Likt scenario A antas exploatering ske i 
centrala Krokek längs med Sjöviksvägen/Hyttavägen och Sandviksvägen. 
Men i scenario B antas det även att exploatering kommer ske väster om 
järnvägsstationen i centrum samt norr om centrala Krokek i anslutning till 
Sjöviksvägen.  
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Figur 36 – Översiktsbild scenario B. 

Fördelningen av trafiken från Sjöviksvägen/Hyttavägen och Sandviksvägen 
antas vara densamma som i scenario A. Från centrala C-området antas 75% 
ta vägen norrut och 25% söderut och från norra C-området antas 90% åka 
norrut och 10% söderut.  

Tabell 3 - Alstringstabell scenario B. 

Exploatering       Färdriktning Belastade vägsegment 

Område Antal Alstrings- 
tal 

Dubbelriktat 
flöde 

Enkelriktat 
flöde 

Maxtimmen 
(10%) 

Norrut Söderut Norrut Söderut 

A-område  
Sjöviksv. 

350 3,3 1155 578 58 40 17 1,2,3,4 7 

A-område  
Sandviksv. 

150 3,3 495 248 25 12 12 1,2,3,4,5,6 5,6,7 

C-område  
Centrum 

250 3,3 825 413 41 31 10 1,2,3 4,7 

C-område  
Norr 

250 3,3 825 413 41 37 4 1,2 3,4,7 
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SCENARIO C 
I scenario C antas det att exploatering kommer att ske längre österut i ett av 
de B-prioriterade områdena (se Figur 37). Även i detta scenario inkluderas 
de fyra A-områdena kring Sjöviksvägen och Sandviksvägen (likt scenario A 
och scenario B) men i detta scenario inkluderas även ett B-område på östra 
änden av Hyttavägen. I detta scenario antas 700 av 1 000 bostäder anläggas 
i A-områdena och således ökar den alstrade trafiken från dessa områden. 
De resterande 300 bostäderna antas anläggas i B-området. 

 
Figur 37 - Översiktsbild scenario C. 

Fördelning av trafiken från A-områdena är densamma som i scenario A och 
scenario B. Från B-området antas 90% av trafiken åka norrut mot E4:an och 
10% söderut mot Strandvägen. Se alstringstabellen i Tabell 4. 

Tabell 4 - Alstringstabell scenario C. 

Exploatering 2050       Färdriktning Belastade vägsegment 

Område Antal Alstrings- 
tal 

Resor 1rikt Maxtimmen 
(10%) 

Norrut Söderut Norrut Söderut 

A-område,  
Sjöviksv. 

500 3,3 1650 825 83 58 25 1,2,3,4 4,7 

A-område,  
Sandviksv. 

200 3,3 660 330 33 17 17 1,2,3,4,5,6 5,6,7 

B-område  
Norr 

300 3,3 990 495 50 45 5 1,2 3,4,7 
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3.4.3 Kapacitetsberäkningar bilvägnät 
Kapacitetsberäkningar har genomförts för huvudvägnätet inom Krokek-
Strömsfors med syfte att se om kapacitetstaket nås i de tre scenarierna för 
sommar- och vintertrafik. Som jämförelse har beräkningarna även gjorts för 
nuläget. Beräkningarna är baserade på förmiddagens maxtimmesflöden 
under sommartid och vintertid. Kapacitetsgränserna är hämtade från 
Trafikverkets bilaga ”Bygg om eller bygg nytt” – kapitel 4, Tillgänglighet från 
dokumentsamlingen Effektsamband för transportsystemet.  

Observera att kapaciteten endast avser vägavsnitt och inte korsningar. 
Beräkningarna för vägavsnitten ska endast ses som indikatorer för vad 
vägnätet tål. 

För de olika scenarierna som har analyserats har belastningen för de sju 
vägsegmenten som kan ses i Figur 34 beräknats. 

Varje vägsegment har kategoriserats enligt följande: 

• Grönt: 0–89% av kapaciteten 
• Gult: 90–100% av kapaciteten 
• Rött: 101% eller mer av kapaciteten   

NULÄGET 
I Tabell 5 redovisas dagens hastighet, dagens teoretiska maxkapacitet per 
timme samt uppmätt trafik under förmiddagens maxtimme under sommar 
och vinter.  

Hastighetsregleringen varierar mellan 30–70 km/h på de olika segmenten 
och flödeskapaciteten varierar mellan 900–1400 fordon/h. Under 
vinterhalvåret är kapaciteten i vägnätet tillräcklig för alla analyserade 
segment medan det under sommaren är två segment där kapaciteten är nära 
att överskridas eller överskrids. Detta är på Strandvägen öster om 
Sjöviksvägen. 

Tabell 5 - Nulägessituation. 

Vägsegment Hastighetsreglering [km/h] Kapacitet [fordon/h] Trafikflöde sommar Trafikflöde vinter 

1 70 1400 708 350 

2 40 1000 702 320 

3 30 850 702 320 

4 40 1000 695 289 

5 60 1100 1073 110 

6 40 950 998 104 

7 50 950 269 121 

 

 

  



 

 
 

 
44 | 10284221  • Trafiknät Krokek - Strömsfors 

SOMMARTRAFIK 

SCENARIO A - SOMMARTRAFIK  
Den resulterande effekten för vägnätet visas i Tabell 6. 142% motsvarar en 
ökning av besöksantalet till Kolmårdens djurpark till 1 000 000 besökare och 
200% motsvara en ökning till 1 400 000. Resultaten visar på att vid en 
ökning till 1 000 000 besökare utökas antalet vägsegment som överskrider 
den teoretiska kapaciteten till tre vägsegment och ytterligare två som ligger 
precis under kapacitetsgränsen. Om Kolmårdens djurpark skulle uppnå 
1 400 000 besökare skulle 5/7 vägsegment överskrida sin teoretiska 
kapacitetsgräns.  

Tabell 6 - Resultat scenario A. 

Vägsegment Hastighetsreglering [km/h] Kapacitet [fordon/h] Flöde nuläget 142% 200% 

1 70 1400 708 912 1096 

2 40 1000 702 916 1137 

3 30 850 702 916 1137 

4 40 1000 695 919 1154 

5 60 1100 1073 1503 2061 

6 40 950 998 1399 1917 

7 50 950 269 361 417 

 

SCENARIO B - SOMMARTRAFIK 
Tabell 7 visar resultatet för scenario B. Resultaten påvisar att samma 
vägsegment där den teoretiska kapaciteten uppnås för scenario A är samma 
för scenario B. Trafikflödet på de olika vägsegmenten skiljer sig något men 
färgkodningen visar på att det fortfarande är samma vägsegment som är 
känsliga för ökad belastning. För 3/7 vägsegment överskrids den teoretiska 
kapaciteten om antalet besökare till Kolmården ökar till 1 000 000 och för 5/7 
vägsegment överskrids den teoretiska kapaciteten om besöksantalet ökar till 
1 400 000 besökare.  

Tabell 7 - Resultat scenario B. 

Vägsegment Hastighetsreglering [km/h] Kapacitet [fordon/h] Flöde nuläget 142% 200% 

1 70 1400 708 980 1187 

2 40 1000 702 984 1205 

3 30 850 702 951 1172 

4 40 1000 695 933 1168 

5 60 1100 1073 1503 2061 

6 40 950 998 1386 1905 

7 50 950 269 375 461 
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SCENARIO C - SOMMARTRAFIK 
Den resulterande belastning på vägsegmenten för scenario C visas i Tabell 
8. Precis som för de två första scenariona är det samma vägsegment som 
överbelastas i jämförelse med den teoretiska kapaciteten.  

Tabell 8 – Resultat scenario C. 

Vägsegment Hastighetsreglering [km/h] Kapacitet [fordon/h] Flöde nuläget 142% 200% 

1 70 1400 708 978 1186 

2 40 1000 702 982 1204 

3 30 850 702 942 1164 

4 40 1000 695 970 1205 

5 60 1100 1073 1511 2069 

6 40 950 998 1407 1925 

7 50 950 269 378 464 

 

VINTERTRAFIK 

Under vintertid är det mycket lägre trafikflöden inom Krokek-Strömsfors. 
Detta beror på att Kolmårdens djurpark inte attraherar lika stort antal 
besökare till dess vinteraktiviteter som sommaraktiviteter samt att det är 
lågsäsong för övrig turism. Likt för sommartrafiken har analyser för 
vintertrafiken genomförts för att se vilka trafikmängder som krävs för att 
uppnå kapacitetsgränsen för de olika vägsegmenten. I dessa scenarion har 
enbart trafikalstringen från exploatering antagits. Beräkningarna har utgått 
från det grundtrafikflödet för maxtimmen som är hämtat från befintliga 
trafikmätningar. Sedan har trafikflöden från exploateringen adderats. För att 
hitta de kritiska nivåerna har exploateringsmängden sedan räknats upp 
procentuellt. I tabellerna som visar resultaten innebär således 100% att 
exploatering multiplicerats med 1, alltså ursprungsexploateringsmängden. 
150% innebär att exploateringsmängden har multiplicerats med 1,5.  

Exempel: 

𝑁𝑢𝑙ä𝑔𝑒𝑡𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑓𝑙ö𝑑𝑒 + 𝐴𝑙𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑚ä𝑛𝑔𝑑 ∙ 𝑈𝑝𝑝𝑟ä𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 =

𝑁𝑦𝑡𝑡 𝑡𝑟𝑎𝑓𝑖𝑘𝑓𝑙ö𝑑𝑒       (1) 

För vägsegment 1 scenario A, 150%:  

350 + 53 ∙ 1,5 = 430       (2) 
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SCENARIO A - VINTERTRAFIK 
Resultaten för scenario A påvisar att den tänkta exploateringen måste öka 
med 900 % innan trafikflödet under maxtimmen börjar närma sig 
kapacitetsgränsen för ett vägsegment. I detta fall segment 3 som är Krokek 
centrum. En ökning med 1 100% krävs för att överskrida kapacitetsgränsen 
för ett vägsegment och 1 400% för att överskrida kapacitetsgränsen på tre 
vägsegment.  

Tabell 9 - Resultat scenario A vintertrafik. 
Vägsegment Hastighets- 

reglering  
[km/h] 

Kapacitet  
[fordon/h] 

Flöde 
nuläget 

500% 600% 700% 800% 900% 1000% 1100% 1200% 1300% 1400% 

1 70 1400 350 614 667 720 773 826 878 931 984 1037 1090 

              

3 30 900 320 584 637 690 743 796 848 901 954 1007 1060 

4 40 1000 289 553 606 659 712 765 817 870 923 976 1029 

5 60 1100 110 234 259 284 308 333 358 383 407 432 457 

6 40 950 104 228 253 278 302 327 352 377 401 426 451 

7 50 950 121 270 300 329 359 389 418 448 478 508 537 

 

SCENARIO B – VINTERTRAFIK 
Resultaten för scenario B påvisar att den tänkte exploateringen måste öka 
med 500 % innan trafikflödena under maxtimmen börjar närma sig 
kapacitetsgränsen. I detta fall för vägsegment 2. Vid en ökning på 600% 
överskrids kapacitetsgränsen för samma vägsegment och vid 900% 
överskrids kapacitetsgränsen för tre vägsegment. Vid 1 400% ökning 
överskrids kapaciteten på fyra vägsegment jämfört med scenario A där tre 
vägsegment överskrids vid samma ökning.  

Tabell 10 - Resultat scenario B vintertrafik. 
Vägsegment Hastighets- 

reglering  
[km/h] 

Kapacitet  
[fordon/h] 

Flöde 
nuläget 

500% 600% 700% 800% 900% 1000% 1100% 1200% 1300% 1400% 

1 70 1400 350 954 1075 1196 1317 1438 1558 1679 1800 1921 2042 

2 40 1000 320 924 1045 1166 1287 1408 1528 1649 1770 1891 2012 

3 30 900 320 739 823 907 991 1075 1158 1242 1326 1410 1494 

4 40 1000 289 623 690 757 824 891 957 1024 1091 1158 1225 

5 60 1100 110 234 259 284 308 333 358 383 407 432 457 

6 40 950 104 166 179 191 203 216 228 241 253 265 278 

7 50 950 121 340 384 427 471 515 558 602 646 690 733 

 

SCENARIO C – VINTERTRAFIK 
Resultaten för scenario C påvisar att den tänkte exploateringen måste öka 
med 500% innan trafikflödena under maxtimmen börjar närma sig 
kapacitetsgränsen. I detta fall för vägsegment 2, likt scenario B. Vid en 
ökning på 600% överskrids kapacitetsgränsen för samma vägsegment och 
vid 900% överskrids kapacitetsgränsen för fyra vägsegment. Samma fyra 
vägsegment är de vägsegment där trafikflödena överskrider 
kapacitetsgränsen även vid 1 400% ökning.  
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Tabell 11 - Resultat scenario C vintertrafik. 
Vägsegment Hastighets- 

reglering  
[km/h] 

Kapacitet  
[fordon/h] 

Flöde 
nuläget 

500% 600% 700% 800% 900% 1000% 1100% 1200% 1300% 1400% 

1 70 1400 350 947 1066 1185 1304 1424 1543 1662 1781 1901 2020 

2 40 1000 320 917 1036 1155 1274 1394 1513 1632 1751 1871 1990 

3 30 900 320 717 796 875 954 1034 1113 1192 1271 1351 1430 

4 40 1000 289 809 913 1017 1121 1225 1329 1433 1537 1641 1745 

5 60 1100 110 275 308 341 374 407 440 473 506 539 572 

6 40 950 104 269 302 335 368 401 434 467 500 533 566 

7 50 950 121 353 399 445 491 538 584 630 676 723 769 

 

3.4.4 Bullerutredning  
Som en del av denna förstudie har en bullerutredning genomförts för ett, av 
WSP utvalt, typavsnitt för Krokek/Strömsfors. Denna bullerutredning 
innehåller bullerberäkningar utifrån en modell för både nulägesflöden under 
sommar och vinter men även ytterligare två scenarion där trafikflödet 
dubblats för de två scenariona. Resultatet av denna bullerutredning visar att 
oavsett dagens trafikflöden eller uppräknade trafikflöden så är bullernivåerna 
under de riktvärden som står i Regeringens proposition 1993/97:53 
Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Dessa riktvärden används 
även av Norrköpings kommun.  

I denna utredning har bullernivåer beräknats med hjälp av ÅDT vilket 
resulterat i värden för Ekvivalent ljudnivå, LEq24h som beskriver trafikbullret 
under ett genomsnittligt dygn. I Krokek varierar trafiken kraftigt beroende på 
tid på dygnet och tid på året vilket medför att vissa tidpunkter kan upplevas 
värre än andra och således ha högre trafikbullernivåer än de beräknade 
under en kort period. Största delen av dygnet har bullernivåer lägre än de 
beräknade.  

Hela bullerutredningen med tillhörande kartor finns i separat bilaga PM1-
Buller. 

3.5 SLUTSATS FRAMTIDSANALYS 
Finns det kritiska nivåer (trafiksäkerhet, GC-förbindelser, framkomlighet, 
buller etc.) för biltrafikökningar eller har de redan passerats? 

Trafikflödena inom Krokek-Strömsfors är under vintertid långt under 
Trafikverkets teoretiska kapacitetsgränser. Under maxtimmen uppgår det 
totala flödet på det högst belastade vägsegmentet till 350 fordon/h där 
kapaciteten är 1 400 fordon/h.  

Under sommartid råder helt skilda förutsättningar för trafiken genom 
Strömsfors-Krokek. Då Kolmårdens djurpark har högsäsong samtidigt som 
övriga turistattraktioner inom Krokek-Strömsfors har högsäsong innebär det 
en kraftig ökning av fordonstrafik. Samma vägsegment som har 350 fordon/h 
under vintertid har det dubbla, 708 fordon/h under sommartid. Under 
sommartid är det ett par vägsegment inom främst Krokek där 
maxkapaciteten uppnås eller uppnår kritiska nivåer. Vägsegment 6, östra 
delen av Strandvägen och Kvarsebovägen är idag överbelastade under 
sommartid.  
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Analyser av det framtida bilvägnätet och dess kapacitet har genomförts för 
både vintertrafik och sommartrafik. Analyserna för vintertrafiken visar på att 
Krokek-Strömsfors måste exploatera kraftigt för att nå upp till nivåer där 
vägsegment blir överbelastade. Ca 500–600% mer än vad som är planerat 
måste exploateras för att maxtimmestrafiken ska uppnå nivåer som är 
kritiska. Under sommartid krävs dock klart mindre exploatering eller ökad 
trafikalstring från Kolmårdens djurpark. Redan i nuläget är vägsegment 6 
överbelastat och vägsegment 5 uppnår kritiska nivåer. Under sommartid är 
det alstringen från Kolmårdens djurpark som är den största anledningen till 
de ökade trafikflödena i jämförelse med trafikalstring från nyexploateringen. 
Djurparkens trafikalstring är så pass hög och ökar så pass mycket vid ökat 
antal besökare (enligt dessa analyser). Analyserna visar på att om 
Kolmårdens djurpark uppnår sitt mål om 1 000 000 besökare 2022 så 
kommer 3/7 vägsegment ha trafikflöden som överskrider kapaciteten under 
maxtimmen samt 2/7 vägsegment kommer uppnå kritiska nivåer. Detta gäller 
oavsett hur Norrköpings kommun väljer att exploatera baserat på de tre 
scenarion som har testats.  

Dessa analyser, både för vintertid och sommartid, är genomförda baserat på 
att maxtimmestrafiken ökar. Under vintertid är detta ett rimligt antagande då 
det enbart handlar om exploatering i området och således ökar mängden 
boende/arbetstagare och därmed även resor under maxtimmen. Under 
sommarperiod blir detta resonemang mindre precist då all trafik som 
Kolmården alstrar inte nödvändigtvis måste innebära ökad trafik under 
maxtimmen. Troligen kommer maxtimmenstrafik öka när djurparken växer 
men inte med samma procentuella nivå som besöksantalet till Kolmårdens 
djurpark gör. Detta för att maxflödet under en och samma tid nödvändigtvis 
inte ökar utan snarare kommer fler dagar med maximal mängd trafik att 
uppstå. Detta behöver dock inte innebära att problemet minskar utan 
effekterna av fler dagar med extra hög trafikbelastning under sommarperiod 
kan ha liknande effekt för de som bor och lever i området. Detta är något 
som är svårt att analysera och kräver en mer detaljerad utredning.  

Kan Sjöviksvägen-Strandvägen genom Krokek förbättras och fortsatt fungera 
som huvudmatning till Kolmårdens djurpark? 

Då besökarna till Kolmårdens djurpark bedöms öka och därmed biltrafiken dit 
kommer Sjöviksvägen och Strandvägen behöva avlastas i framtiden. Under 
sommarhalvåret är delar av Strandvägen redan idag över kapacitetsgränsen. 
Att förbättra Sjöviksvägen och Strandvägen skulle troligtvis inte hjälpa då 
trafikstockningen förmodligen börjar redan vid infarten till parkeringen vid 
Kolmårdens djurpark, och det skulle därför fortsatt vara långa köer på 
Sjöviksvägen och Strandvägen. Problemet med att lokalinvånarna fastnar i 
dessa köer på väg till arbete och andra aktiviteter skulle kvarstå. För att 
Sjöviksvägen och Strandvägen skulle kunna fortsatt fungera som 
huvudmatning till Kolmårdens djurpark måste antalet bilresenärer till 
Kolmårdens djurpark minska.  

Någon annan lösning, i form av båttrafik eller kollektivtrafik måste i sådant 
fall införas. Där resenärer kan parkera sina bilar på andra platser och sedan 
ta sig med båt eller buss den sista biten fram till djurparken. Denna lösningen 
måste vara konkurrenskraftig mot att ta bilen hela vägen. Exempelvis 
billigare inträde för de som använder denna lösning eller införa dyrare 
parkering precis vid djurparken. 
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Däremot om kapaciteten vid Kolmårdens djurpark förbättras, med fler 
parkeringar och anslutningar, skulle förmodligen Sjöviksvägen och 
Strandvägen kunna fortsatt fungera som huvudmatning till Kolmården 
djurpark ett tag till. Detta om trafiksäkerheten förstärks, framförallt vid 
passager längs Sjöviksvägen, och om kapaciteten från anslutande lokalgator 
förbättras.  

Hur mycket bedöms förbifarten avlasta Sjöviksvägen och Strandvägen? Del 
av trafiken har Sjöviksvägen/Strandvägen som enda anslutning till 
omgivande bebyggelse och målpunkter. Kan Strandvägen helt frigöras för 
kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och trafikmatning till bebyggelse längs 
vägen? 

Med en förbifart mellan trafikplats Strömsfors och Kolmårdens djurpark skulle 
trafiken på Sjöviksvägen och Strandvägen minska betydligt under 
sommarhalvåret. Den största delen av all Kolmårdstrafik kommer sannolikt 
välja förbifarten, vilket betyder att trafiken på Sjöviksvägen och Strandvägen 
under sommarhalvåret är jämförbart med vintertrafiken, det vill säga endast 
lokalbefolkningens resor. Vissa kommer troligtvis fortfarande att välja 
Sjöviksvägen eller Strandvägen till Kolmårdens djurpark men det ska också 
tas med i beräkningarna att vissa av de boende i Krokek kommer resa via 
förbifarten. Kapaciteten på förbifarten kommer vara tillräcklig för all trafik till 
Kolmårdens djurpark och det kan därför antas att Sjöviksvägen och 
Strandvägen blir avlastade med i princip all trafik som ska till Kolmårdens 
djurpark.  

Som nämndes tidigare så kommer det fortfarande finnas de som reser via 
Strandvägen för att ta sig till djurparken och andra målpunkter i Krokek, även 
om det finns en förbifart. För att få Strandvägen att frigöras helt eller delvis 
för kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik och trafikmatning till bebyggelse längs 
vägen så behövs Strandvägen göras förbjuden för genomfartstrafik eller med 
andra begränsningar. Detta är något som skulle vara möjligt även i nuläget, 
för västra delen av Strandvägen. Det skulle däremot orsaka att två ytterligare 
segment på Sjöviksvägen skulle överskrida kapacitetsgränsen i nuläget. 
Förbud för genomfartstrafik på Strandvägen skulle inte vara något problem 
när förbifarten är på plats.  
 
Strandvägen längs Bråviken är också viktig för cykelpendlande mot Åby och 
Norrköping samt som utflykts- och turistcykelstråk. Målsättningen bör vara att 
längs Strandvägen skapa en gång- och cykelbana som kan fungera för allt 
från den lokala kvällspromenaden till den långväga cykelturen. Fokus bör 
vara att skapa utrymme för detta på vägens sjösida så att största möjliga 
kvalitéer kan skapas för gående och cyklande. 
 
För att tydliggöra vilka typer av trafikslag som även i framtiden bör trafikera 
Strandvägen har kommunen gjort följande uppdelning: 

• Boende och besökande till de bostadsområden som har sin enda 
trafikmatning via Strandvägen. I de flesta fall finns inte 
praktiska/ekonomiskt rimliga lösningar att för andra angöringsvägar 
till bostäderna. Men i vissa fall kanske det kan ordnas.  
 

• Gående och cyklande som ska till målpunkter längs vattnet eller vill 
ta en lokal promenad/cykeltur längs vattnet. Cykelpendlare, 
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motionscyklister och turistcyklande. Det är i dessa grupper vi kan 
hitta de stora vinsterna och något som kan lyfta Krokeks kvalitéer 
väsentligt. 

 
• Kollektivtrafik. Sannolikt kommer det finnas behov av genomgående 

busslinjer även i framtiden. 
 

• Utflyktsvägen för motorfordon. De höga värden som Strandvägen 
idag har bör bevaras och utvecklas. Lägre hastighet (man upplever 
mer av det vackra om man kör långsamt), smalare sektion, en 
körriktning i taget kombinerat med mötesplatser kan vara åtgärder 
som bör övervägas.    
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4 ÅTGÄRDSFÖRSLAG 

I detta kapitel redovisas förslag på åtgärder som kan göras i vägnätet för att 
få en infrastruktur som möter framtidens efterfrågan. Åtgärdsförslagen 
redovisas på en övergripande nivå.  

4.1 1,2,3-ÅTGÄRDER (FYRSTEGSPRINCIPEN) 
Norrköpings kommun vill arbeta efter fyrstegsprincipen för att säkerställa en 
god resurshållning och för att åtgärder ska bidra till en hållbar 
samhällsutveckling. Fyrstegsprincipen innebär att vid behov av åtgärder ska 
det i första hand utredas om problemet kan lösas med förändrat beteende, 
vilket handlar om påverkansåtgärder i form av Mobility Management etc. 
Andra steget handlar om att optimera – att använda befintlig infrastruktur mer 
effektivt. Steg 3 handlar om mindre ombyggnationer medan steg 4 handlar 
om att bygga ny infrastruktur.   

Nedan nämns mindre åtgärder (steg 1–3 utifrån fyrstegsprincipen) som kan 
utföras för att förbättra framkomlighet och trafiksäkerhet inom 
utredningsområdet. 

Nulägesbeskrivningen visar att det finns vissa trafiksäkerhetsproblem i 
området. Trafiksäkerheten har studerats för 23 passager och av dessa 
bedöms endast en passage vara säker utifrån Trafikverkets 
säkerhetsklassning. För att de GCM-passager som klassas som delvis säkra 
eller osäkra i nulägesbeskrivningen ska kunna bli klassade som säkra 
passager krävs det att åtgärder i form av farthinder inom 15m från passagen.  

Det finns flera olika alternativ när det kommer till farthinder. Dessa är: 

• Gupp 
• Väghåla 
• Vägkudde 
• Förhöjd genomgående GCM-passage 
• Förhöjd korsning 

Om inte farthinder implementeras krävs det att hastighetsgränsen sänks till 
30 km/h samt någon av åtgärderna nedan för att passagerna ska 
klassificeras som säkra: 

• Avsmalning till ett körfält 
• Sidoförskjutning – avsmalning 
• Sidoförskjutning – refug 
• Övrigt farthinder 

Cykeltrafiken kräver en del steg 4-åtgärder på grund av saknaden av 
finmaskigt cykelnät, men även MM (Mobility Management) -åtgärder bör 
prioriteras, det vill säga åtgärder i form av påverkansåtgärder för att 
åstadkomma en attityd- och beteendeförändring för att få fler att cykla. 

Gällande kollektivtrafiken så bör det som tidigare nämnts säkerställas att 
samtliga hushåll har högst 600 meter till närmaste hållplats, genom att införa 
nya hållplatser på Hyttavägen. Även för kollektivtrafiken är de nödvändigt 
med mjuka åtgärder som beteendepåverkan. Något som gynnar både 
cykeltrafiken och kollektivtrafiken är att se till att det finns bra 
cykelparkeringar vid tågstationen och vid busshållplatserna.  
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Ytterligare en åtgärd för att minska framkomlighetsproblemen är arbeta med 
att få folk att resa vid andra tidpunkter. Det kan exempelvis handla om att 
Kolmårdens djurpark utvecklar sitt biljettsystem så att trafiken fördelas ut 
över en längre tidsperiod.  

4.2 HUVUDVÄGNÄT 
4.2.1 Gång och cykel 
Ett utvecklat gång- och cykelnät behövs i Krokek för att främja de hållbara 
transportmedlen, samt för att tillgodose ett trafiksäkert trafiknät för 
människorna i området. Förslag på ett utvecklat cykelnät kan ses i Figur 38. 
Det föreslagna cykelnätet är framtaget med hänsyn till de tänkta 
exploateringsområdena samt målpunkter i området. Det ska alltså gå att ta 
sig med cykel från bostadsområdena till skolor, förskolor, centrum, camping 
och badplats etc. Med det utvecklade cykelnätet blir nätet mer finmaskigt, 
och det blir mer tillgängligt att ta sig fram med cykeln.  

Strandvägen är som tidigare nämnts problematisk när det kommer till gång- 
och cykelmöjligheter. Som det ser ut i dagsläget är det svårt att kombinera 
motorfordon med gång-och cykeltrafik. Vidare utredning behövs för att i ett 
framtida trafiknät kunna ha en trafiksäker gång- och cykelväg längs med 
Strandvägen. 

Förutsättningarna att skapa en gång- och cykelbana ser mycket olika ut på 
olika avsnitt av Strandvägen. Det avsnitt som skulle kunna tåla åtgärder 
redan idag är avsnittet Nyköpingsvägen - Sjöviksvägen. Då det finns 
alternativa färdvägar (E4:an eller Nyköpingsvägen) för den genomgående 
trafik som färdas denna sträcka skulle relativt omfattande åtgärder avseende 
hastighet och framkomlighet kunna göras redan idag. Trafikflödet är 
dessutom väsentligt lägre än på avsnittet Sjöviksvägen - Sandviksvägen. Då 
det inte kan förväntas särskilt stora flöden av gående och cyklande skulle en 
gång- och cykelbana med minimal bredd (1,5 – 2,0 m) vara tillräcklig på de 
avsnitt där utrymmet är som mest begränsat. 

Som första steg bör en förstudie avseende genomförbarhet göras. Där bör 
det ingå alternativa trafikmatningar till vissa bostadsområden, 
sektionsutrymme på olika avsnitt, möjliga lösningar för olika delavsnitt, 
geoteknik, natur/kulturrestriktioner, fastighets- och planmässiga 
begränsningar etc. I arbetet bör Strandvägen betraktas som en lokalgata 
med 30 km/h eller lägre, minimimått avseende bredder bör accepteras, vissa 
avsnitt kanske inte ens ger mötesmöjlighet utan kräver att man vid vissa 
tillfällen väntar på mötande. Gång- och cykelbanan bör lokaliseras på sidan 
mot vattnet. Det bör även övervägas att på vissa avsnitt förskjutas vägen 
något norrut och därigenom skapa plats för gång- och cykelbana på 
sydsidan. Olika avsnitt kräver olika lösningar. Möjligheterna att skapa 
ytterligare anslutningar från bebyggelsen till Strandvägen bör undersökas i 
detta skede. Likaså bör lämpliga platser för hastighetsäkrade 
korsningspunkter för gång och cykel analyseras. 
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Figur 38 - Utvecklat cykelnät. 

 
4.2.2 Kollektivtrafik 
För att invånarna i Krokek och Strömsfors ska välja kollektivtrafik framför 
bilen bör avstånden från hemmet till närmsta hållplats inte vara för långt. Det 
bör finnas en hållplats åtminstone inom 600 meters avstånd från hemmet. 
För att uppnå detta för de flesta boendena i Krokek bör busslinjen gå in på 
Hyttavägen, både för att täcka de boendena som finns längs Hyttavägen 
idag men även för att täcka det tänkta exploateringsområdet som är 
markerat som B i Figur 37. Övriga områden, förutom A-området i väst, ligger 
inom 600 meter(fågelvägen) till en hållplats. Det föreslagna 
kollektivtrafiknätet kan ses i  

Figur 39. Tillsammans med utvecklingen av en ny linjedragning bör även två 
nya hållplatser utvecklas. En hållplats vid Kulla idrottsplats och en vid 
korsningspunkten mellan Hyttavägen och Sandviksvägen. Dessa två har två 
potentiella namn i Kulla idrottsplats och Hyttavägen och visas i  

Figur 39.  

Tågförbindelsen till/från Krokek bör finnas kvar då den har flera 
konkurrensfördelar. Det är ett hållbart färdmedel och är tidsmässigt 
konkurrenskraftigt, och gynnar framförallt de som pendlar till/från Norrköping 
och Nyköping.   
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Figur 39 - Utvecklat kollektivtrafiknät. 

4.2.3 Bil 
Utöver att kapaciteten på huvudnätet för bil i Krokek inte är tillräcklig på 
sommarhalvåret och att det är problematiskt med blandtrafik på Strandvägen 
finns det inga direkta brister i bilvägnätet. De tänkta exploateringsområdena 
kommer kunna nyttja det befintliga bilvägnätet. Åtgärdsförslag för att minska 
mängden trafik på Sjöviksvägen och Strandvägen tas upp i nästa kapitel, 
4.3, där förslag på korridor för en framtida förbifart tas upp. Problematiken på 
Strandvägen planeras att behandlas i en mer djupgående utredning. 

4.3 FÖRBIFARTEN 
I vilka punkter ska förbifarten kopplas ihop med befintligt vägnät? Detta ska 
utredas både för den östra och västra kopplingen.  

Väst: 

I väst antas två korsningspunkter, en vid Sjöviksvägen och en vid 
Sandviksvägen. Vid Sjöviksvägen är tanken att förbifarten ska anses vara 
den huvudsakliga vägen vilket innebär att det som idag är Sjöviksvägen norr 
om korsningspunkten blir en del av förbifarten och att Sjöviksvägen söder om 
korsningspunkten blir mer av en lokalgata/stickväg från förbifarten. 
Lämpligast i detta fall är om korsningspunkten på något vis är planskild för 
att inte försämra framkomligheten på förbifarten. Detta alternativ skulle dock 
kosta mycket. Ett annat alternativ är att utforma korsningen så att förbifarten 
blir huvudväg och anslutande Sjöviksvägen har lägre prioritet. Exakt 
utformning behöver analyseras i ett senare skede och det kan då behövas 
mikrosimulering för att visa på vilken korsningstyp som är bäst lämplig.   

Korsningspunkten med Sandviksvägen får liknande prioritet där 
Sandviksvägen blir en lokalgata/stickväg från förbifarten. För att möjliggöra 
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att fordon ska kunna transportera sig lätt på Sandviksvägen och för att inte 
försämra framkomligheten på förbifarten bör även denna korsningspunkt 
vara planskild.  

Figur 40 är en skiss över hur detta kan komma att se ut. Det tjockare röda 
strecket motsvarar förbifarten och de tunnare röda strecken motsvarar 
lokalgator/avsticksvägar från förbifarten. Skissen illustrerar enbart 
huvudstråk av avsticksvägar och inte exakt utformning av 
korsningspunkterna.  

 
Figur 40 - Översiktsbild, förbifarten och avsticksvägar. 

Öst: 

Nedan tas tre tänkbara scenarion upp kring utformningen av 
korsningspunkter mellan befintlig infrastruktur och förbifarten upp. Fördelar 
och nackdelar tas upp för samtliga scenarion. Observationen som 
genomfördes påvisade att det inte uppstod några köer vid 
parkeringsplatserna till Kolmårdens djurpark. Om förutsättningarna förändras 
så att maxdagarna innebär fler besökare än dagsläget kan problematiken 
med köbildning vid parkeringsplatserna bli aktuell. Således lyfts eventuell 
köbildningsproblematik upp i de olika scenariona.  

Scenario A – En kopplingspunkt både till östra Krokek/Sandviken och 
djurparken 

Scenario A innebär enbart en korsningspunkt mellan förbifarten och 
Kvarsebovägen vilket visas i Figur 41. Denna lösning innebär en möjlighet att 
utnyttja befintlig infrastruktur eller befintliga ytor där det redan idag är vägar. 
Denna typ av lösning innebär att trafik från östra Krokek och 
Sandviken/Marmorbruket kan utnyttja förbifarten istället för Sjöviksvägen och 
Strandvägen vilket skulle innebär avlastning för dessa vägar och således 
bättre miljö för bland annat boende i området. Ur ett kostnadsperspektiv är 
detta ett bra alternativ då detta är det minsta möjliga antal korsningspunkter.   

Nackdelarna med denna typ av lösning är att Kvarsebovägen inte avlastas 
och således förblir de höga trafikmängderna på vägen under 
sommarhalvåret. Ett snabbare flöde mot Kolmården som denna förbifart 
skulle innebära kan medföra problem för infartsområdet till Kolmårdens 
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parkeringar och således generera ett problem som inte finns idag. Trafik som 
ska mot Krokek och inte Kolmården som använder förbifarten kan påverkas 
negativt av eventuellt långsamt trafikflöde eller köbildning som uppstår mot 
Kolmården.  

 
Figur 41 - Förbifarten - scenario A. 

Scenario B – Två kopplingar, en till djurparken och en till östra 
Krokek/Sandviken 

Scenario B innebär två korsningspunkter mellan förbifarten och 
Kvarsebovägen. Dubbla korsningspunkter innebär att möjligheten finns för 
att avlasta Kvarsebovägen då trafik mot Kolmårdens djurpark tar östra 
korsningspunkten och trafik till och från Krokek tar västra korsningspunkten. 
Eventuella köbildningar eller långsammare trafikflöden på grund av 
Kolmårdens djurparks parkeringar påverkar i det stora hela enbart trafiken 
mot Kolmårdens djurpark.  

I och med att två korsningspunkter och en längre förbifart behöver anläggas 
innebär det ökade kostnader vilket är negativt. Denna lösning innebär endast 
att ett eventuellt problem med köbildning flyttas om trafikmängderna skulle 
öka så pass kraftigt att infartsområdena till parkeringarna vid Kolmårdens 
djurpark blir underdimensionerande.  

Figur 42 visar antagen placering av kopplingspunkter för scenario B. 



 
 

 

 
10284221 •  Trafiknät Krokek - Strömsfors  | 57   

 
Figur 42 - Förbifarten - scenario B. 

Scenario C – Sträckning norr om Kvarsebovägen, en avfart till östra 
Krokek/Sandviken och en koppling till djurparken vid parkeringen  

Scenario C är ett scenario där befintlig infrastruktur inte utnyttjas så mycket 
och förbifarten får en sträckning norr om och parallellt med Kvarsebovägen. 
Denna utformning skulle innebära en mindre avsticksväg i väster mot Krokek 
där befintlig infrastruktur kan användas och som kan utnyttjas av bland annat 
boende i östra Krokek och campinggäster. I öster anläggs en korsningspunkt 
norr om parkeringsplatsen till Kolmårdens djurpark för att således avlasta 
Kvarsebovägen helt och hållet från trafik mot Kolmårdens djurpark. Detta 
skulle också innebära att eventuella köbildningar eller tröga trafikflöden 
enbart kommer påverka trafik till Kolmårdens djurpark. Den minskade 
mängden trafiken medför en bättre miljö för boende kring Kvarsebovägen.  

Denna utformning skulle innebära att man går utanför den korridor som finns 
reserverad för förbifarten vilket kan få andra oklara konsekvenser. I och med 
att Kvarsebovägen inte utnyttjas för trafik mot Kolmården innebär det en 
längre sträckning för förbifarten vilket är kostnadsdrivande samt att två 
korsningspunkter är nödvändigt. Boende längs Kvarsebovägen kommer få 
minskad trafik på Kvarsebovägen men samtidigt omringas de boende av 
bilvägar.  

Figur 43 visar antagen placering av korsningspunkterna för scenario C. Den 
mindre röda markeringen indikerar potentiell plats för avsticksväg mot 
Krokek.  
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Figur 43 - Förbifarten - scenario C. 

För samtliga scenarion för förbifarten kommer det inte att behövas några 
ytterligare kopplingar till de nya bebyggelseområdena. De nya 
bostadsområdena kommer främst att nyttja Sjöviksvägen. Bostadsområdena 
i öst kommer att kunna nyttja en västlig kopplingspunkt för förbifarten.  

Baserat på de observationer som har genomfört av trafiken till Kolmårdens 
djurpark och de aspekter som lyfts upp för de tre olika scenariona så är 
scenario A det i dagsläget mest lämpade scenariot. Observationen visade att 
parkeringarna till Kolmårdens djurpark inte innebar en flaskhals och att 
trafiken på Kvarsebovägen flöt på bra. Detta scenario innebär också att 
enbart en korsningspunkt behöver anläggas för den östra delen av 
förbifarten tillsammans med kopplingspunkten till Sjöviksvägen och 
Sandviksvägen i väst. För att detta ska fungera utan att trafiken stoppas upp 
och onödiga köbildningar orsakas krävs en korsningspunkt utformad på så 
vis att trafik från förbifarten enkelt kan ta vid på Kvarsebovägen, till exempel 
en planskild korsning. En planskild korsning skulle även innebära att det 
förenklar för övrig trafik att både köra av och köra på förbifarten utan att 
behöva vänta och ta hänsyn till trafiken mot Kolmårdens djurpark.  
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5 FORTSATT ARBETE 

• Utredning av gång- och cykelpassager 

Enbart en gång- och cykelpassage inom Krokek/Strömsfors kunde enligt 
Trafikverkets bedömningsmall klassas som trafiksäker. Övriga passager 
behöver en eller fler åtgärder för uppnå en säker klassificering. Därför 
föreslås en utredning av passagerna för att ta fram åtgärdsförslag för 
samtliga passager så att de uppnår en trafiksäker standard.  

• Kapacitetsanalyser 

Under de mest belastade perioderna är det svårt att ta sig ut från sidovägar 
längs med Sjöviksvägen, Strandvägen och Kvarsebovägen. Capcal 
användes för att försöka utvärdera framkomligheten, men visade inte rimliga 
resultat. Därför föreslås en ny analys där mikrosimulering, förslagsvis 
VISSIM, används för att analysera en eller flera korsningar inom 
Krokek/Strömsfors. En sådan analys skulle kunna utvärdera trafikflödet i sin 
helhet, för att se effekten av framtida flöden samt för att testa eventuella 
åtgärder.  

• Strandvägen 

Strandvägen är smal, kurvig och i vissa perioder högt trafikerad. Vägen 
saknar även passager över vägen ner mot vattnet. Vägen idag är inte 
anpassad för den trafikmängd som under delar av året uppstår. Därför 
föreslås en utredning som ska utreda hur trafiksituationen på Strandvägen 
kan förändras så att bland annat trafikmängderna minskar och 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ökar utan att tillgängligheten för 
boende längs Strandvägen försämras eller att dess funktion som 
rekreationsstråk försvinner. Det bör även utredas hur det framtida trafiknätet 
ska kunna ha en trafiksäker gång- och cykelväg längs med Strandvägen. 

• Förbifart Krokek 

En förbifart innebär stora förändringar på trafiksystemet inom 
Krokek/Strömsfors. För att kunna analysera hur påverkan på trafiksystemet 
kommer att se ut föreslås att en trafikanalys genomförs. Denna analys skulle 
även kunna inkludera tester av olika utformningsförslag för 
korsningspunkterna längs förbifarten.  

• Framtida kollektivtrafik 

I utredningen föreslås det nya busshållplatser och en ny sträckning för 
kollektivtrafiken. Detta behöver studeras närmare för att se om detta är 
möjligt.  
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1. ÅDT dagens situation, 4 600 fordon per dygn 
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1 BAKGRUND 

I en förstudie för Sjöviksvägen, Krokek, Norrköping, har utredning av buller 
efterfrågats. Trafiken genom Krokek varierar mycket över året. Under 
sommarmånaderna ökar dygnstrafiken med 65 % på grund av trafik till och 
från Kolmårdens djurpark. I förstudien behöver ljudnivåer vid bostäder som 
beror av skillnader i trafikflöden lyftas upp och jämföras med riktvärden.  

2 UPPDRAG 

WSP Akustik har fått i uppdrag att göra en enklare trafikbullerutredning i 
området kring Sjöviksvägen. Den ska visa hur mycket fordon som kan gå 
längs Sjöviksvägen utan att åtgärder, på grund av höga bullernivåer, behöver 
utföras. Utredningen är ett underlag till förstudien.  
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3 BEDÖMNINGSGRUNDER 

INFRASTRUKTURPROPOSITIONEN 
Riktvärden för trafikbuller vid bostadsbyggnader anges i Regeringens 
proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter. 
Följande riktvärden för trafikbuller bör normalt inte överskridas vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse i ärenden påbörjade före 2 januari 2015 
eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur:  

 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus 

 45 dBA maximal ljudnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalent ljudnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid tillämpning av riktvärdena vid åtgärder i trafikinfrastrukturen bör hänsyn 
tas till vad som är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt. I de fall ljudnivån 
utomhus inte kan reduceras till ljudnivåer enligt ovan bör inriktningen vara att 
riktvärdena för ljudnivå inomhus inte överskrids.  

Ljudnivåer vid ombyggnad av väg som inte är väsentlig definieras också i 
Infrastrukturpropositionen1 och i etappmål 1 är målet att klara de ljudnivåer 
som är redovisade i Tabell 1 nedan, vilka är definierade av Trafikverket som 
riktvärden vid åtgärder i befintlig miljö.  

Tabell 1 Trafikverkets åtgärdsnivåer för buller från väg- och spårtrafik vid befintlig miljö 

Lokal eller områdestyp Ekvivalent 
ljudnivå, 

LEq24h 
utomhus på 
uteplats/sko

lgård 

Ekvivalent 
ljudnivå, 

LEq24h 
inomhus 

Maximal 
ljudnivå, LMax, 

inomhus 

Bostäder 65 dBA 40 dBA 55 dBA 

Skolor (för- och 
grundskola) 65 dBA 40 dBA 55 dBA 

 

4 UNDERLAG  

Underlag som använts i utredningen redovisas nedan. 

Trafikunderlag till utredningsalternativet för år 2019 har tillhandahållits av 
WSP advisory. Beräkningar har utförts för fyra alternativa flöden längs 
Sjöviksvägen, enligt trafikdata i Tabell 2. ÅDT är uppmätt trafikflöde utanför 
sommarperioden. ÅDT sommar är uppmätt trafikflöde baserat på 
sommarmånaderna. Även två scenarier med en fördubbling av ÅDT både för 

                                                      
1 Regeringens proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter 
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året och sommar har beräknats för att visa vad trafikmängden gör på de 
ekvivalenta ljudnivåerna.  

Tabell 2. Trafikinformation för vägtrafik år 2019 

Sjöviksvägen ÅDT  
(antal fordon) 

Andel tung 
trafik  Hastighet 

ÅDT  4 600 6-8 % 40 km/h 

ÅDT sommar 7 600 6-8 % 40 km/h 

ÅDT fördubbling 9 200 6-8 % 40 km/h 

ÅDT sommar 

fördubbling 

15 200 6-8 % 40 km/h 

 

Digitalt höjdsatta kartunderlag, fastighetskarta samt spårlinjer och spårhöjder 
för befintligt enkelspår bygger på digitalt kartmaterial från Metria.  

5 BERÄKNINGAR 

En 3D-modell av Krokek, området kring Sjöviksvägen har skapats i 
beräkningsprogrammet SoundPLAN. Beräkningarna tar hänsyn till hur 
terräng och byggnader påverkar ljudets utbredning, vilket innebär att 
reflektioner och skärmning påverkar ljudutbredningen. 

Beräkningarna för buller från vägtrafik är utförda enligt Naturvårdsverkets 
rapport Vägtrafikbuller – nordisk beräkningsmodell, reviderad 19962, rapport 
4653.  

Noggrannheten i utförda beräkningar beror på beräkningsnoggrannheten hos 
Nordiska beräkningsmodellen samt noggrannheten i använd indata såsom 
trafikuppgifter, vägstandard, höjdkurvor, placeringen av hus och husens 
höjder etc. Sammantaget ger detta, som bäst, en noggrannhet på ± 3 dB.  

6 RESULTAT 

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark längs Sjöviksvägen har beräknats i tre 
scenarier.  

1. ÅDT dagens situation, 4 600 fordon per dygn 
2. ÅDT dagens situation sommarmånader, 7 600 fordon per dygn 
3. Fiktiv ÅDT, fördubbling av scenario 1, 9 200 fordon per dygn 
4. Fiktiv ÅDT, fördubbling av scenario 2, 15 200 fordon per dygn 

Beräkningarna redovisas enligt Figur 1-4. Dessa beräkningar återfinns även i 
Bilaga 1-4. 

                                                      
2 Rapport 4935. Buller från spårburen trafik, nordisk beräkningsmodell. Naturvårdverket, 1996 
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I scenario 1 beräknas den ekvivalenta ljudnivån bli 65 dBA cirka 4 meter från 
vägmitt, vilket är mycket nära vägkanten. Detta är enligt 
Infrastrukturpropositionen åtgärdsnivå i befintlig miljö. Inga bostäder får en 
ekvivalent ljudnivå över åtgärdsnivån.  

En ekvivalent ljudnivå på 65 dBA beräknas i scenario 2 cirka 6,5 meter från 
vägmitt, i scenario 3 cirka 8 meter från vägmitt och i scenario 4 cirka 10 
meter från vägmitt.  

 

 
Figur 1. Scenario 1. ÅDT dagens situation 

 
Figur 2. Scenario 2. ÅDT dagens situation sommar 
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Figur 3. Scenario 3. Fördubbling av trafik scenario 1.  

 
Figur 4. Scenario 4. Fördubbling av trafik scenario 2. 

7 SLUTSATSER 

Inga bostäder bedöms vara placerade närmare vägmitt än 6,5 meter, vilket 
gör att inga bostäder idag beräknas få över 65 dBA ekvivalent ljudnivå från 
vägtrafiken oavsett om man räknar med dygnsflödet utöver 
sommarmånaderna eller dygnsflödet över sommaren.   

Om trafiken skulle fördubblas kommer det att ge en ljudnivå på 3 dB högre 
än i dagens situation. Det skulle betyda att man får 65 dBA ekvivalent 
ljudnivå högst 10 meter från vägmitt. Även om flera bostäder närmar sig 
åtgärdsgränsen om trafiken sommartid skulle fördubblas, får inga bostäder 
längs beräknad sträcka en dygnsekvivalent ljudnivå som överstiger 
åtgärdsnivån 65 dBA.  

  



 

 

 

 

PM1-buller • Sjöviksvägen, Krokek, Norrköping | 7 

 
 

 

 

 

VI ÄR WSP 

 

 

 

WSP Sverige AB 
   
121 88 Stockholm-Globen  
Besök: Arenavägen 7  
 
T: +46 10 7225000  
Org nr: 556057-4880  
Styrelsens säte: Stockholm  
wsp.com 
 

 

 

WSP är ett av världens ledande analys- och 
teknikkonsultföretag. Vi verkar på våra lokala marknader 
med stöd av global expertis. Som tekniska experter och 
strategiska rådgivare har vi tillgång till ingenjörer, tekniker, 
naturvetare, planerare, utredare och miljöspecialister liksom 
professionella projektörer, konstruktörer och projektledare. 
Vi erbjuder hållbara lösningar inom Hus & Industri, Transport 
& Infrastruktur och Miljö & Energi. Med drygt 39 000 
medarbetare på 500 kontor i 40 länder medverkar vi till en 
hållbar samhällsutveckling. I Sverige har vi omkring 4 000 
medarbetare. wsp.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Norrköpings kommun

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
4 600 fordon längs Sjöviksvägen 
(ÅDT)

10291346
Uppdragsnr Uppdragsledare

Sofia Sjölinder
Handläggare

Estelle Kouamé
Granskad

Roger Fred
Ort och datum

Ort 2019-09-09

Krokek, Norrköping

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

65

65

65

(A4) Skala 1:3000
0 30 60 90 120 150

m

Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 > 75
 70 - 75
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 <= 55

Bilaga 01



WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Norrköpings kommun

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
7 600 fordon längs Sjöviksvägen
(ÅDT sommarmånaderna)

10291346
Uppdragsnr Uppdragsledare

Sofia Sjölinder
Handläggare

Estelle Kouamé
Granskad

Roger Fred
Ort och datum

Ort 2019-09-09

Krokek, Norrköping

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

65

65

65

70

70

(A4) Skala 1:3000
0 30 60 90 120 150

m

Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 > 75
 70 - 75
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 <= 55

Bilaga 02



WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Norrköpings kommun

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
9 200 fordon längs Sjöviksvägen
(fördubbling ÅDT)

10291346
Uppdragsnr Uppdragsledare

Sofia Sjölinder
Handläggare

Estelle Kouamé
Granskad

Roger Fred
Ort och datum

Ort 2019-09-09

Krokek, Norrköping

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

60

60
60

60

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

65

65

65

65

70

70

70

70

70

70

70

70

7070

(A4) Skala 1:3000
0 30 60 90 120 150

m

Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 > 75
 70 - 75
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 <= 55

Bilaga 03



WSP Akustik

Tel +46 10 7225000

Arenavägen 7
SE-121 77 Stockholm

Norrköpings kommun

Ekvivalent ljudnivå 2 m över mark
15 200 fordon längs Sjöviksvägen
(fördubbling ÅDT sommarmånaderna)

10291346
Uppdragsnr Uppdragsledare

Sofia Sjölinder
Handläggare

Estelle Kouamé
Granskad

Roger Fred
Ort och datum

Ort 2019-09-09

Krokek, Norrköping

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

55

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

65

65

65

65

65

65

65

65

65

70

70

70

70

70

70

70

70

(A4) Skala 1:3000
0 30 60 90 120 150

m

Ekvivalent ljudnivå
dBA ref. 20 µPa

 > 75
 70 - 75
 65 - 70
 60 - 65
 55 - 60
 <= 55

Bilaga 04


