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1

INLEDNING

1.1 Bakgrund
I centrala Sjöbo, som är Sjöbo kommuns huvudort med knappt 8 000 invånare, upprättas
för närvarande en detaljplan vid en tidigare spritfabrik som numera är riven. Detaljplanen
avser framförallt bostäder och en förskola samt enstaka verksamheter i bottenplan vid
bostäderna.
Planområdet består idag av ett industri-/verksamhetsområde. I väster återfinns ett
naturområde med rekreationsmöjligheter och till öster närhandel i form av en Netto-butik.
Område avgränsas till söder av Fabriksgatan och därefter ett bostadsområde av småhus.
Norröver återfinns Sjöbo busstation med tillhörande pendlingsparkeringar. Se karta med
planerat exploateringsområde i Figur 1.

Exploatering av
bostäder och förskola i
centrala Sjöbo

Figur 1 Karta över Sjöbo och planerat exploateringsområde (Bildkälla: Eniro)

Detaljplanen tar sitt avstamp i ett tidigare upprättat och antaget planprogram för Sjöbo,
benämnt som Planprogram spårområdet Sjöbo tätort (Sjöbo kommun, 2014), se Figur 2.
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Figur 2 Planprogram spårområdet Sjöbo tätort, 2014-09-30.

1.2 Syfte
Vid upprättandet av detaljplanen har denna trafikutredning tagits fram för att kartlägga
vilken trafikalstring som planen sannolikt medför. Detta ligger sedan till grund för att peka
ut eventuella framtida problem som kan uppstå i gatunätet till följd av den ökade trafiken.

1.3 Uppdragets omfattning
Trafikutredningen har följande innehåll:






Översiktlig sammanställning av befintligt vägnät och ruttval.
Val av trafikalstringstal för bostäder och verksamheter med utgångspunkt i resvanor
m.m.
Beräkning och fördelning av trafikalstring utifrån valda tal.
Uppräkning av trafikmängder på omgivande huvudnät (Södergatan, Västergatan).
Summering av trafikalstring och del av uppräkning i en slutlig trafikprognos för
detaljplanen.

Trafikutredningen är nära knuten till en parallell parkeringsutredning som redovisas i en
separat rapport.
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2

NULÄGESBESKRIVNING

2.1 Sjöbos karaktär samt resande- och färdmedelsfördelning
Sjöbo är en tätort i Sjöbo kommun, beläget i sydöstra Skåne. I Sjöbo möts riksväg 11 och
riksväg 13, vilket ger goda förutsättningar för bra kommunikationer. Sjöbo är en
pendlingskommun och från orten når man flera angränsande orter; Hörby, Lund, Malmö,
Ystad, Tomelilla och Simrishamn, på under en timmes bil- eller kollektivtrafikresa.
I Sjöbo kommun är den genomsnittliga årsinkomsten något lägre än i riket; 268 500 kr,
jämfört med 300 000 kr. Befolkningsmängden i Sjöbo kommun har sedan 1970 ökat med
43 procent. Då bestod kommunen av 13 297 invånare, jämfört med 2017 då antalet
invånare var 19 071 (SCB, 2018). Den vanligaste boendeformen i Sjöbo kommun är
småhus, ca 75 procent, resterande del är flerbostadshus.
Bilinnehavet i kommunen är högt, ca 601 bilar/1000 invånare (avser både privatägda bilar
och leasingbilar), jämfört med riket där bilinnehavet är 480 bilar/1000 invånare. Vad gäller
befolkningstäthet har Sjöbo kommun 38,8 invånare per kvadratkilometer, vilket kan
jämföras med riket där motsvarande siffra är 24,8 invånare per kvadratkilometer (SCB,
2018). Forskning visar att det finns tydliga kopplingar mellan befolkningstäthet,
färdmedelsval och energiåtgång för transporter (Boverket, 2012). Ju större och tätare stad,
desto mindre bilberoende och lägre bilinnehav. Men ju lägre täthet, desto högre
bilberoende och högre bilinnehav. Befolkningstätheten i Sjöbo kommun bedöms ge goda
förutsättningar för ett minskat bilberoende.
2013 utfördes en resvaneundersökning i Skåne i samverkan mellan flera aktörer, där syftet
var att kartlägga resvanorna i Skånes kommuner (Sweco, 2014). Resultatet visade att bilen
är det vanligaste färdsättet för Sjöbobornas resor (se Figur 3). Dessutom utgjordes endast
fyra procent av alla resor med cykel i Sjöbo, vilket kan jämföras med 28 procent i Lund, 22
procent i Malmö samt 40 procent i Köpenhamn (Sjöbo kommun, 2017).

Figur 3 Färdmedelsfördelning Sjöbo (Bildkälla: Sweco (2014))

Under 2012 utfördes en parkeringsutredning i Sjöbo tätort. Resultatet visade att cirka 45
procent av alla parkerade bilar utgjordes av pendlare som tar bilen inom en radie av 2,5
kilometer från busstationen. Samma resa med cykel tar ungefär 8-10 minuter respektive
25 minuter gång (Sjöbo kommun, 2017). Resultatet från både resevaneundersökningen
och parkeringsutredningen tyder på att fler resor i Sjöbo skulle kunna göras med cykel.
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2.2 Fordonstrafiknät
2.2.1 Översikt och restider

Norreg.

13 ↔

Hörby

Detaljplanens läge (se Figur 4) medför en god koppling till väg 11 västerut mot Malmö, väg
11 österut mot Simrishamn, väg 13 norrut mot Hörby samt väg 13 söderut mot Ystad.
Dessa vägar nås antingen genom Västergatan eller Södergatan. Utifrån resmatriser
redovisade i resvaneundersökningen 2013 (Sweco, 2014) framgår bland annat hur och var
boende i Sjöbo reser. Utifrån målpunkter och angränsande orter, beräknas 58 procent resa
via Västergatan med bil och 42 procent via Södergatan, vilket även antas gälla för den
planerade exploateringen.
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Figur 4 Karta över Sjöbo och planerat exploateringsområde (Bildkälla: Eniro)

Beräknade restider med bil till centrum i Hörby, Lund, Malmö, Ystad, Tomelilla och
Simrishamn, anges i Figur 5 nedan.
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Hörby

Malmö

26 min

Lund

37 min
44 min

20
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24 m
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n

45 m
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Tomelilla

Simrishamn

Ystad

Figur 5 Karta över Sjöbo och angränsande orter, samt beräknade restider med bil (Bildkälla: Google
Maps)

2.2.2 Trafikmätningar
Sjöbo kommun har gjort trafikmätningar på ett antal av kommunens gator. De mest
relevanta punkterna för denna utredning, är Södergatan, Västergatan, Fabriksgatan,
Silogatan samt Järnvägsgatan. I den senaste mätningen, som genomfördes mellan 201709-13 och 2017-09-27, mättes bland annat Södergatan, Västergatan och Järnvägsgatan.
En trafikmätning gjordes för Fabriksgatan under föregående år, perioden 2016-05-10 till
2016-05-16 och för Silogatan året dessförinnan, perioden 2015-05-30 till 2015-06-05.
För mätperioderna registrerades antalet passager i mätpunkterna och därefter har den
genomsnittliga dygnstrafiken beräknats. Denna trafik antas representera ett medeldygn för
september månad (Södergatan, Västergatan och Järnvägsgatan) respektive maj månad
(Fabriksgatan och Silogatan).
Eftersom mätningarna endast representerar trafikflödet under de månader som
mätningarna utfördes, behöver ÅDT, som representerar den genomsnittliga dygnstrafiken
över hela året, beräknas. ÅDT är av intresse då den ligger till grund för dimensionering och
utformning av väg- och gaturum. Omräkning från månadstrafik till ÅDT görs med hjälp av
Trafikverkets månadsindex från rapporten Bygga om eller bygga nytt (Trafikverket, 2016a).
För att kunna utföra beräkningen behövs även ett antagande om vilken typ av trafik som
trafikerar området, där alternativen är närtrafik, genomfarter, turistvägar och statliga vägar.
Här antas Fabriksgatan, Silogatan och Järnvägsgatan hysa närtrafik, medan Södergatan
och Västergatan antas vara genomfarter.
Trafikmätningspunktens teoretiska medeldygnsflöde över året jämförs sedan med
månadsindex för respektive trafiktyp och utifrån inverkan av tung trafik. Då månadsindex
finns separat för personbilstrafik respektive lastbilstrafik, har en viktad beräkning gjorts för
respektive mätpunkt med ett anpassat index utifrån andelen tung trafik. Detta ger en liten
påverkan för ÅDT-beräkning på genomfartsgator, men obetydlig påverkan för gator som
karaktäriseras av närtrafik. Tabell 1 och Figur 6 nedan anger beräknad ÅDT samt läge i
gatunätet.
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Tabell 1 Transformering från trafikmätning till ÅDT.
Nr
1
2

Plats

Mätår

Västergatan
(västra)
Västergatan
(östra)

Sep
2017
Sep
2017
Sep
2017
Maj
2016
Maj
2015
Sep
2017

Södergatan

4

Fabriksgatan

5

Silogatan

6

Järnvägsgatan

Dygnstrafik för
uppmätt månad
(varav tung)

Genomfart

3 223 (344)

105,6%

-

3 052

Genomfart

2 179 (85)

105,3%

-

2 069

Genomfart

4 474 (395)

105,5%

-

4 241

Närtrafik

900 (41)

-

106,8%

843

Närtrafik

2052 (280)

-

106,9%

1 920

Närtrafik

2335 (206)

106,7%

-

2 188

ÅDT

Norreg.

13 ↔

Hörby

3

Viktat
månadsindex
sep
maj

Trafiktyp

11 ↔ M
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Järnvä
gsg.

Poppelv

1

.

almö

6

1 Silog

2
1

.5

Ös
te
rg

1

Fabriks

g.

.

4
1

3

Söderg.

1

11 ↔ Simrishamn

d

13 ↔ Ysta

13/11

Figur 6 Karta över Sjöbo och planerat exploateringsområde samt sex trafikmätningspunkter
(Bildkälla: Eniro)

De uppmätta trafikmängderna bedöms vara normala för typen av gator som berörs.
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2.3 Kollektivtrafik
I Sjöbo kommun är kollektivtrafiken väl utbyggd med täta bussturer till bl.a. Hörby, Lund,
Malmö, Ystad, Tomelilla och Simrishamn. Till Lund, Malmö och Ystad går det bussar var
femtone minut. Trafiken bedrivs i Skånetrafikens regi. Närmaste busshållplats, Sjöbo
busstation, ligger dessutom endast ca 100 meter norr om planområdet. Beräknade restider
med buss är hämtade från Skånetrafikens reseplanerare (2018) och anges i Figur 7 nedan.
Hörby

Malmö

40 min

Lund

42 min
62 min

21

in

31 m

mi
n

50 m

in

Tomelilla

Simrishamn

Ystad

Figur 7 Karta över Sjöbo och angränsande orter, samt beräknade restider med kollektivtrafiken
(Bildkälla: Google Maps)

För att nå ett hållbart resande i Sjöbo, med ökad andel kollektivtrafikresor, är det av stor
betydelse att skillnaden i restid med kollektivtrafik och med bil, alltså restidskvoten, är
minimerad. Helst ska restiden med kollektivtrafik vara kortare än den med bil, d.v.s. en
restidskvot om 1 eller lägre. Tiden det tar från Sjöbo att nå närliggande orter med bil och
buss samt restidskvoten för buss/bil presenteras nedan i Tabell 2. Av tabellen framgår att
kvoten ligger lite över 1, vilket får anses väldigt bra för kollektivtrafikens del. I en sådan
relation har busstrafiken en god möjlighet att konkurrera med bilen.
Tabell 2 Jämförelse av restid till närliggande orter med bil och buss
Restid

Närliggande orter
till Sjöbo

Restidskvot

Hörby

26 min

40 min

1,54

Lund

37 min

42 min

1,14

Malmö

44 min

62 min

1,41

Ystad

24 min

31 min

1,29

Tomelilla

20 min

21 min

1,05

Simrishamn

45 min

50 min

1,11

/

Utifrån det totala utbudet av bussturer bedöms att boende i Sjöbo kan använda buss och
tåg för en stor del av resbehovet.
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2.4 Gång- och cykeltrafik samt lokala målpunkter
Planområdet ligger centralt i Sjöbo med ca 600 meters gång- och cykelavstånd till
målpunkter inom Sjöbo (se målpunkter samt gång- och cykelvägar i Figur 8 samt
ungefärliga avstånd i Tabell 3).

1
2
5
6

4

3

7

9

8

Figur 8 Karta över planerat exploateringsområde samt närområdet med urval av GC-banor och några
målpunkter (Bildkälla: Eniro)

Utifrån de relativt korta avstånden från planområdet till målpunkterna inom Sjöbo bedöms
att boende i det planerade exploateringsområdet har mycket goda förutsättningar för att gå
eller cykla till viktiga målpunkter.
Tabell 3 Urval av målpunkter, avstånd, samt restid till fots eller med cykel
Restid

Nr

Målpunkter

1

ca 1000 m

11 min

3 min

ca 500 m

6 min

1 min

3

Sandbäcksskolan
Flertal målpunkter längs
Västergatan: Apotek, café, m.m.
Sjöbo busstation

ca 100 m

4 min

1 min

4

Sjöbo kommunhus

ca 800 m

9 min

3 min

5

Gamla torg

ca 700 m

8 min

3 min

6

Livsmedelsbutik

ca 800 m

9 min

3 min

7

Livsmedelsbutik

ca 400 m

4 min

1 min

8

Vårdcentral

ca 300 m

4 min

1 min

9

Idrottsplats

ca 600 m

8 min

2 min

2

Avstånd
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3

TRAFIKANALYS
Vid analys av trafiksystemet i anslutning till planområdet utgår denna utredning från ett
framtida trafikscenario, 20 år efter nuläget, där uppräkning av befintlig trafik görs enligt
Trafikverkets basprognos. En del av denna uppräkning utgörs även av tillkommande trafik
från de planerade bostäderna och den planerade förskolan. Denna trafik beräknas separat,
men för att undvika dubbelräkning av både basprognos och lokal alstring i planen, så görs
en reducering av basprognosen.

3.1 Trafikuppräkning av Trafikverkets vägar till år 2038
3.1.1 Generell uppräkning
Planområdet Spritfabriken antas i denna utredning ha ett tidsperspektiv för utbyggnad de
kommande 20 åren, varpå trafikflödena som uppmätts på Södergatan, Västergatan,
Fabriksgatan, Silogatan samt Järnvägsgatan behöver räknas upp till år 2038. Detta har
gjorts genom att använda Trafikverkets trafikuppräkningstal från EVA (Trafikverket, 2016)
som gäller för åren 2014-2040. Personbilstrafiken för Skåne, som Sjöbo kommun tillhör,
förväntas öka med ca 1,01 procent per år (se Tabell 4). Mätningen på Södergatan,
Västergatan och Järnvägsgatan utfördes 2017, mätningen vid Fabriksgatan utfördes 2016
och mätningen vid Silogatan 2015. Samtliga mätpunkter trafikuppräknas till år 2038.
Tabell 4 Trafikuppräkningstal mot år 2040
Trafikuppräkningstal för Sjöbo kommun 2014-2040:

1,44

Ökning per år:

1,0141

Uppräkning från 2015 till 2038:

1,3807

Uppräkning från 2016 till 2038:

1,3614

Uppräkning från 2017 till 2038:

1,3425

Uppräknad ÅDT för mätpunkterna 1-6 (som redovisas i Figur 6) för år 2038 anges i Tabell
5. Dessa punkter är aktuella för att kunna bedöma om Sjöbo kapacitetsmässigt klarar den
trafikalstring som det nya exploateringsområdet genererar, när även den specifika trafiken
från exploateringen adderats.
Tabell 5 Sammanställning trafikuppräkning år 2038

1)

Västergatan (västra)

3052

ÅDT 2038
prognos:
4098

2)

Västergatan (östra)

2069

2778

3)

Södergatan

4241

5694

4)

Fabriksgatan

5)

Silogatan

6)

Järnvägsgatan

Plats

ÅDT 2015

ÅDT 2017

843

1148

1920

2651
2188
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3.1.2 Lokal reducering av basprognos
Vid beräkning av ÅDT med tillägg av detaljplanens lokala trafikalstring finns det en risk för
viss överskattning, då det i Trafikverkets basprognoser (Trafikverket, 2016) över
trafiktillväxt redan ingår en exploateringseffekt. Detta innebär att Trafikverket i sin
trafikprognos tar hänsyn till ett ökat transportbehov från en förväntad befolkningsutveckling.
Den beräknade trafiken från bebyggelseutvecklingen inom planområdet ingår därmed till
stor del redan i den allmänna trafikökningen. Dessutom innebär detaljplaner i allmänhet,
även Spritfabriken, att en lokal trafikalstring får andra fördelningseffekter beroende på var
parkeringsplatser placeras.
För att undvika en dubbelräkning av trafikmängder på berörda gator vid planområdet
reduceras trafikmätningarnas beräknade ÅDT med en lika stor andel som planens invånare
utgör av den prognostiserade befolkningsmängden år 2038. Det är därmed av intresse att
veta hur stor andel som planens framtida invånare utgör av Sjöbo kommuns
prognostiserade befolkning 2038.
Sedan 1970 har befolkningen i kommunen i snitt ökat med 0,74 procent per år. År 2017 var
befolkningen i Sjöbo kommun 19 071 invånare. Med en liknande befolkningstillväxt fram till
år 2038 beräknas en framtida befolkningsmängd i Sjöbo kommun till ca 22 286 invånare.
Detaljplanens framtida antal invånare (se Kapitel 3.2.1) beräknas till 632 st., och skulle
därmed utgöra ca 20 procent av Sjöbo kommuns framtida befolkningstillväxt.
Tabell 6 anger resultatet av att reducera prognosticerad ÅDT till en teoretisk siffra där
detaljplanens trafikalstring inte ingår. Denna ÅDT utgör sedan grunden för den slutliga
trafikprognosen för området (se Tabell 13 och Figur 9).
Tabell 6 Reducerad ÅDT 2038 för att minimera dubbelräkning
Plats
1)

Västergatan (västra)

2)

Västergatan (östra)

3)

Södergatan

4)

Fabriksgatan

5)

Silogatan

6)

Järnvägsgatan

Uppräknad ÅDT 2038

4098
2778
5694
1148
2651
2938

Reducerad ÅDT 2038
med 20 %
3278
2222
4555
918
2120
2350

3.2 Trafikalstring från detaljplan
I det aktuella planområdet planeras både nya flerbostadshus, radhus, mindre verksamheter
samt en förskola. Den totala tillkommande trafikalstringen från detaljplanen, med
huvudsakligt tidsperspektiv fram till år 2038, redovisas nedan.

3.2.1 Trafikalstring från tillkommande bostäder
Antalet bostäder
Inom planområdet för Spritfabriken ingår drygt 400 nya bostäder. Bostadsbyggandet
planeras bestå av en större andel lägenheter i flerbostadshus, samt en minde andel radhus.
Detaljplaneområdets fördelning av ytor anges nedan i Tabell 7. Antal lägenheter är
beräknade efter en schablon om 90 m2 per lägenhet.
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Tabell 7 Antal bostäder inom detaljplanen
Bostadstyp

BTA kvm

Bostadsstorlek kvm

Antal
bostäder

Radhus

3 510 m2

234 m2

15 radhus

90 m2

398
lägenheter

Lägenheter

35 790 m2

Totalt

39 300 m2

Antal
boende per
bostad
2,4

Totalt antal
boende
36

1,5

597

413
bostäder

632 boende

För denna utredning är det väsentligt att få fram hur mycket biltrafik dessa nya bostäder
alstrar och då behövs först uppgifter om hur många personer som bor i respektive bostad.
Utifrån statistikdatabasen SCB (2016c) över Sjöbo kommun beräknas ett medelvärde om
2,4 boende per småhus och 1,5 boende per lägenhet i flerbostadshus, vilket även antas
gälla för det aktuella exploateringsområdet. Utifrån antal bostäder som planeras
tillsammans med hur många som i genomsnitt förväntas bo i respektive bostad, har antalet
framtida invånare i planområdet beräknats till ca 632 st.
Trafikalstring
För att bedöma hur mycket biltrafik de 632 st. personerna kan komma att generera, har
information hämtats från Inregias (2005) rapport om trafikalstringstal. Utifrån antaganden
om genomsnittsinkomst i kommunen relativt riket, samt Sjöbos demografiska struktur och
geografiska läge har en bedömning gjorts om motsvarande 1,9 fordonsrörelser per
invånare per vardagsdygn för boende både i radhus och för boende i lägenhet.
För det planerade planområdets trafikpåverkan i Sjöbo har årsmedelvardagsdygnstrafiken
(ÅVDT), den alstrade trafiken under en genomsnittlig vardag, beräknats. Denna fås genom
att multiplicera det totala antalet boende med trafikalstringstalet. Av intresse är dock ÅDT,
årsmedeldygnstrafiken, som är ett genomsnittsvärde över årets alla dygn inklusive helger
och lov. Det beräknade värdet på ÅVDT har därför multiplicerats med en omräkningsfaktor
på 0,88 enligt riktlinjer från Trafikverket (2014). Beräknad ÅDT för de nya bostäderna blir
därmed 59 för radhusen och 997 för lägenheterna, totalt 1057 fordonsrörelser per
årsmedeldygn (se Tabell 8). Av den totala alstringen bedöms ca 10 procent härröras från
besökare, ca 106 fordon/dygn, och resterande 90 procent, ca 951 fordon/dygn, bedöms
komma från de boende.
Tabell 8 Tillkommande trafikalstring för nya bostäder i Sjöbo
Totalt
antal
boende

Trafikalstring
per boende

Trafikalstring/
dygn (ÅVDT)

ÅDT
bostäder

Radhus

36

1,9

68

59

Lägenheter

597

1,9

1133

997

Totalt

632
boende

ÅDT
boende

ÅDT
besökare

951 f/d

106 f/d

1057 f/d

3.2.2 Trafikalstring från tillkommande småverksamheter
Inom vissa kvarter kommer det i bottenplan att finnas utrymme för mindre verksamheter,
handel och servicefunktioner, såsom frisörsalong eller pizzeria. Verksamheterna bedöms
framförallt ha ett lokalt upptagningsområde samt ligga nära intill passerande gående och
cyklister som är på väg hem från jobb eller andra aktiviteter.
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Trafikalstringen från dessa verksamheter har beräknats utifrån en bruttototalarea (BTA) om
1000 m2, kombinerat med en bedömning om biltrafikalstring per vardagsdygn (ÅVDT).
Slutligen har årsdygnstrafiken (ÅDT) beräknas enligt Trafikverkets (2014) Bygg om eller
bygg nytt, till 88 procent av den bedömda dygnsalstringen. Då alstringen från
verksamheterna i planområdet summeras, beräknas en årsdygnstrafik på ca 300
fordon/dygn (se Tabell 9).
Tabell 9 Uppskattad trafikalstring från tillkommande verksamheter

Småverksamheter

BTA (kvm)

Trafikalstring per
dygn (ÅVDT)

ÅDT
verksamhet

1000 m2

340 f/d

300 f/d

3.2.3 Trafikalstring från ny förskola
I detaljplanen ingår även planer på en ny förskola. För att beräkna trafikalstringen från den
tänkta förskolan utgår den här utredningen från en planerad bruttototalarea om 750 m2 och
information från kommunen om ett framtida elevantal på 100 st. Utifrån den senaste
statistiken från Skolverket (2017) gällande genomsnittlig personaltäthet om 5,2 st. barn per
personal i förskolan, beräknas ett behov om 19 st. anställda.
Utifrån planens läge i Sjöbo görs ett antagande om att 50 procent av barnen kommer från
planområdet medan resterande 50 procent reser dit med sina föräldrar i bil från övriga
Sjöbo. Det innebär att 50 st. barn från övriga Sjöbo reser med sina föräldrar i bil till
förskolan. Eftersom lämning och hämtning sker två gånger om dagen så genererar det fyra
resor med bil per barn. Precis som för bostäderna har detta värde sedan multiplicerats med
en omräkningsfaktor på 0,88, enligt riktlinjer från Trafikverket (2014), vilket ger en alstring
om 176 fordon per årsmedeldygn.
Även personalen som arbetar på förskolan kommer att generera trafik i området. Utifrån
planens lokalisering med direkt närhet till god kollektivtrafik, antas att 50 procent reser till
förskolan med bil medan resterande del antas ta sig till arbetet med kollektivtrafik eller
gå/cykla. Med en uppskattad trafikalstring om två rörelser per anställd och omräknat till
ÅDT blir alstringen ca 18 fordon per årsmedeldygn (se Tabell 10).
Tabell 10 Tillkommande trafikalstring från förskolan i Sjöbo

Rörelser

Trafikalstring/
område/ dygn
(ÅVDT)

ÅDT
förskola

Reser med bil
Antal
Förskola
(barn och
föräldrar)
Förskola
(personal)

Andel

Antal

100

50 %

50

4

200

176

19

50 %

10

2

20

18

Totalt

194 f/d

3.2.4 Sammanställning av beräknad ÅDT från detaljplan
Den totala tillkommande trafikalstringen från detaljplanen, summerat från bostäder, mindre
verksamheter och förskola, redovisas nedan i Tabell 11.
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Tabell 11 Sammanställning ÅDT från detaljplan
Typ

ÅDT
Bostäder (boende)

951 f/d

Bostäder (besök)

106 f/d

Småverksamheter (anställda)

10 f/d

Småverksamheter (besökare)

290 f/d

Förskola (anställda)

18 f/d

Förskola (barn och föräldrar)

176 f/d

Totalt

1551 f/d

3.3 Trafikfördelning och prognos
3.3.1 Fördelningsmodell
När området för den gamla Spritfabriken exploateras kommer trafikalstringen att fördelas
över det redan befintliga gatunätet. Hur fördelningen ser ut beror på flera faktorer, främst
följande:




Placering av parkeringsplatser.
Faktisk restid i vägnätet beroende på avstånd och hastighetsgränser. Denna restid
kan skilja sig något åt beroende på tidpunkt under dygnet. Trängsel kan vara en
faktor som påverkar ruttvalet under vissa tider.
Upplevd restid i vägnätet. Invanda vägar och avstånd kan ibland leda till att den
optimala rutten inte väljs.

I denna utredning är de främst de första två punkterna som styr vilken trafikfördelning som
antas. För att fånga upp trängsel behövs en mer avancerad modell, vilket i detta fall inte
har bedömts vara nödvändigt. Den tredje punkten är svårare att fånga upp såväl manuellt
som i en simuleringsmodell, men behöver inte nödvändigtvis ge en betydande påverkan.
I enlighet med den parallella parkeringsutredning som har gjorts, görs ett antagande om
att boendeparkering inte ryms på kvartersmark utan istället läggs i ett parkeringshus i
anslutning till resecentrumet, ca 100 meter norr om planområdet. Större delen av planens
trafikalstring kommer därför gå via Silogatan i norr, som ansluter till både Västergatan och
Södergatan. Besöksparkering läggs istället inom planområdet och kommer därmed att
belasta Fabriksgatan, som i sin tur närmast ansluter österut till Södergatan. Härifrån tar
man sig norrut mot Västergatan eller söderut mot väg 13/11. Det går även att röra sig i
riktning västerut på Fabriksgatan till Poppelvägen, som ansluter till Västergatan.
Även om det främst bedöms vara Västergatan och Södergatan som trafiken väljer, så kan
det också förekomma viss intern trafik inom tätorten Sjöbo som väljer andra vägar. Till
exempel finns det målpunkter i ortens nordöstra delar som kan generera vissa bilresor via
Norregatan och Östergatan. Dessa resor bedöms vara relativt få i andel och tas därför inte
med i trafikfördelningen. Det är således i huvudsak de regionala resorna som fångas upp
samt deras påverkan på det lokala nätet närmaste detaljplanen.
Detaljplanens trafikalstring fördelas internt och regionalt enligt en bedömning utifrån
resmatriser från resvaneundersökningen för Skåne (Sweco, 2014). Utifrån målpunkter och
angränsande orter, beräknas att 58 procent reser via Västergatan med bil och 42 procent
via Södergatan.
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3.3.2 Resultat av fördelning och slutlig prognos
För de berörda gatorna har följande tillkommande trafikalstring beräknats, se även Tabell
12 för sammanställning:


Större delen av planens trafikalstring går via Silogatan i norr, ca 951 f/d. Därutöver
tillkommer parkering för småverksamheternas och förskolans personal, som alstrar
ca 10 f/d respektive 18 f/d. En stor del av alstringen vid Silogatan kommer sedan
att
Besöksparkering till bostäder belastar Fabriksgatan med ca 106 f/d.
Småverksamheter belastar Fabriksgatan med ca 290 f/d.
Förskolans besöksparkering belastar Fabriksgatan med ca 176 f/d





Tabell 12 ÅDT från detaljplan samt alstringsbelastning i trafiknätet

Typ

ÅDT

Bostäder
(boende)
Småverksamheter
(anställda)
Förskola
(anställda)
Bostäder (besök)
Småverksamheter
(besökare)
Förskola (barn
och föräldrar)
Totalt

Bedöms
utgå från

ÅDT

Varav 58 %
bedöms
belasta
Västergatan

Varav 42 %
bedöms
belasta
Södergatan

Silogatan

979 f/d

568

411

Fabriksgatan

572 f/d

332

240

1551 f/d

900

651

951 f/d
10 f/d
18 f/d
106 f/d
290 f/d
176 f/d
1551 f/d

För att kunna bedöma om Sjöbo kapacitetsmässigt klarar den trafikalstring som det nya
exploateringsområdet genererar, adderas den specifika trafiken från exploateringen till den
uppräknade och reducerade ÅDT:n för mätpunkterna 1-6 (se Figur 9 nedan) för år 2038.
Sammanställningen visas även i Tabell 13.
Tabell 13 Sammanställning ÅDT (trafikmätning samt alstring)
Plats
1)

Uppräknad samt
reducerad ÅDT
2038 (tabell 6)

Trafikalstring
från Silogatan

Trafikalstring från
Fabriksgatan

(tabell 12)

(tabell 12)

3278

568

332

4178

2222

-

-

2222

4555

411

240

5206

Total
ÅDT

3)

Västergatan
(västra)
Västergatan
(östra)
Södergatan

4)

Fabriksgatan

918

-

240

1158

5)

Silogatan

2120

411

-

2531

6)

Järnvägsgatan

2350

568

-

2918

2)
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Figur 9 Alstring i trafiknätet till och från exploateringsområde (Bildkälla: Eniro)





Korsningen Södergatan/Fabriksgatan beräknas få en ökning av ca 240 f/d från
Fabriksgatan och ca 411 f/d från Silogatan.
Korsningen Västergatan/Poppelvägen beräknas få en ökning av ca 332 f/d från
Poppelvägen och ca 568 f/d från Västergatan.
Korsningen Västergatan/Järnvägsgatan beräknas få en ökning av ca 568 f/d från
Järnvägsgatan.

Uppgifterna bör ses som ungefärliga då prognosen och trafikfördelningen bygger på en
lång rad antaganden, enligt beskrivning i Kapitel 3. Uppgifterna gäller också förutsatt att
inga särskilda trafikstyrande åtgärder genomförs.
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4

SLUTSATS OCH DISKUSSION

4.1 Trafikprognosens nivåer
Spritfabrikens exploateringsområde har i denna utredning beräknats generera en ökning
av trafikflödet motsvarande ca 1551 fordon (ÅDT). Denna trafikökning bedöms belasta
Västergatan med 900 f/d och Södergatan med 651 f/d, utifrån ett antagande att en större
andel trafik går till och från ett parkeringshus för bland annat boendeparkering vid
Silogatan. Dessa siffror är utgångspunkten i den prognos som tagits fram i denna
utredning. De är samtidigt att betrakta som eventuellt något överskattade, då en liten andel
av trafiken kommer att utgöra intern trafik inom tätorten där andra gator kommer att
belastas istället för Västergatan och Södergatan. Där kan Norregatan och Östergatan
komma att användas i viss grad. Siffrorna är också i huvudsak just prognosbaserade, vilket
innebär att en möjlig framtida förändring av resandet med en större andel cykling och
kollektivtrafik, inte ingår. I och med planens stationsnära läge finns dock mycket goda
förutsättningar att minska andelen resor med bil.

4.2 Trafikfördelning och möjliga problem
Den bedömda trafikfördelningen är gjord under förutsättning att inga trafikstyrande åtgärder
genomförs. Det finns dock anledning att se över de ruttval som biltrafikanter mest sannolikt
gör, både vid Fabriksgatan och Silogatan.

4.2.1 Fabriksgatan
Biltrafik till och från Fabriksgatan beräknas i betydande utsträckning köra väster om
planområdet, via Poppelvägen, då detta är den snabbaste vägen mot Malmö och Lund.
Tillkommande trafik denna väg bedöms inte vara lämpligt för närområdet, det vore bättre
att koncentrera trafiken mot Södergatan för att på så vis köra mot Västergatan för trafik till
och från nordväst om Sjöbo. En annan möjlighet, som skulle avlasta Västergatan, vore att
koncentrera trafiken mer mot Södergatan och väg 13 söder om Sjöbo tätort. Detta ger dock
en stor omväg runt orten för trafik som skall vidare norrut mot Hörby eller västerut mot
Malmö, Lund. Sannolikt skulle endast kraftigt hastighetsreducerande åtgärder, eller slopad
möjlighet till genomfart på Fabriksgatan, kunna flytta trafik från Västergatan till väg 13 och
Södergatan.
Söder om Fabriksgatan bedöms vägnätet inte löpa någon större risk för oönskad trafik till
och från Södergatan. Detta är dock även avhängigt vilken parkeringsreglering som finns
på dessa gator. I den parallella parkeringsutredningen förs ett resonemang kring behov av
reglering i detta område, för att inte riskera oönskad parkering från främst boende inom
den nya detaljplanen som bör hänvisas till en annan parkeringslösning.
Oberoende av ruttvalet till och från Fabriksgatan, så kommer trafik till och från förskolan att
gå via Fabriksgatan. För att skapa enkelhet, tydlighet och en trafiksäker miljö, behöver
angöring till förskolan anordnas på lämpligt vis. Den parallella parkeringsutredningen
föreslår gatuparkering intill förskolan i form av snedställda platser, som är viktiga att reglera
på rätt vis (korttidsparkering) så att just angöringstrafiken till förskolan koncentreras hit och
inte längre in i planområdet. Samtidigt kan längsgående parkering utmed Fabriksgatan
också vara lämpligt för att undvika söktrafik in på de lokala gatorna, såväl inom detaljplanen
som söder om Fabriksgatan.
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4.2.2 Silogatan och Järnvägsgatan
Trafik till och från Silogatan beräknas till stor del gå via Järnvägsgatan. Här beräknas ÅDT
till ca 2918 fordon, vilket inte är en obetydlig trafikmängd för denna gata som är relativt
smal med längsgående parkering på båda sidor och dålig sikt i korsningen med både
Västergatan och Hotellgatan, se markeringar i Figur 10 nedan.

Järn

väg

sg.

Västerg.

Hote

llg.

Silog

.

Figur 10 Gatunät vid Silogatan och Järnvägsgatan (Bildkälla: Eniro)

4.3 Fokusområden för den framtida trafiksituationen
Ur ren kapacitetssynvinkel förutsätts relativt stora trafikflöden innan kapacitetshöjande
åtgärder behöver genomföras. Det har i denna utredning inte gjorts några beräkningar av
kapacitet i korsningar under den dimensionerande timmen på dygnet, eftersom beräknad
dygnstrafik inte bedöms vara anmärkningsvärt hög. Således är det inte kapacitetshöjande
åtgärder såsom körfält och svängfält som är fokus, utan främst andra värden som behöver
studeras vidare för att nå en god trafikmiljö omkring detaljplanen. Fokus bör sättas på
trafiksäkerhet och framkomlighet för oskyddade trafikanter inom och omkring detaljplanen.
Bästa möjliga förutsättningar för en god trafikmiljö i centrala Sjöbo, på de boendes villkor,
kan fås genom att dämpa andelen biltrafik som generas i området. Det är därför av stor vikt
att cykelnätet prioriteras. Genom att förbättra för cyklister ökar attraktionen för detta
färdslag. Genom att i så stor utsträckning som möjligt separera cykeltrafiken från biltrafiken
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bör säkerheten för cyklisterna öka. En attraktiv gång- och cykelkoppling till, från och genom
planområdet förbättrar även möjligheterna att resa kollektivt.
Slutligen är även hastighetssäkrade och belysta passager av stor vikt för att främja det
hållbara resandet. Här bör kopplingar tvärs över Fabriksgatan, och likaså i korsningen
mellan Fabriksgatan och Södergatan, ses över.
Sammantaget bedöms detaljplanen genom dess läge ha mycket goda förutsättningar vad
gäller mobilitet för de boende. En god trafikmiljö inom och omkring detaljplanen är därför
avhängig utformningsdetaljerna i trafikmiljön. Dessa detaljer kan bidra till ruttval där trafik
koncentreras till Södergatan, och att oskyddade trafikanters ges stråk och passager där
gång- och cykeltrafik prioriteras.
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