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Kompletterande trafikutredning Kv. Päronet 2 

1. Bakgrund och syfte 
Efter samråd för detaljplan Kv. Päronet 2 (KS-0064/2015) har yttranden gällande trafiken inkommit från 
intressenter.  

- Verksamhetsområdet alstrar mycket tung trafik som angör lastplatser och lastkajer.  
- Det har uppmärksammats att lastbilar och/eller släp står parkerade i backen nära fastigheten.  
- Backen uppfattas som brant (10 procent) och risk förekommer för halka.  
- Riktlinjer för kollektivtrafik, Ri-Buss, vad det gäller bl.a. gatubredder och hastighetsdämpande 

åtgärder ska beaktas.  

För att besvara samrådsyttrandena har en kompletterande trafikutredning genomförts.  

2. Kompletterande arbete 
2.2 Inventering 

För att kontrollera trafiksituationen och trafikflödet från Päronet 1 och 2 har ytterligare, kompletterande 
inventeringar gjorts. Inventeringar är utförda vid två tillfällen mellan 6.00-18.00.  

Från inventeringen har antal fordon beräknats vid in- och utfart till respektive område. Räkningen har 
utförts av antal personbilar, skåpbilar, lätta lastbilar och tunga lastbilar.  

 
Bild 1. Illustrerar verksamhetsområdet markerat i rött, planområdet markerat i blått, in- och utfarter markerat i 

grönt till Päronet 1 och Päronet 2. 
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Nedan presenteras antal fordon som körde in- respektive ut från Päronet 1 mellan kl 06:00-18:00. 

 
Tabell 1. Trafikflödet vid infart till Päronet 1 fördelat över fordonstyp 

 

 
Tabell 2. Trafikflödet vid utfart till Päronet 1 fördelat över fordonstyp 
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Nedan presenteras antal fordon som körde in- respektive ut från Päronet 2 mellan kl 06:00-18:00. 

 
Tabell 3. Trafikflödet vid infart till Päronet 2 fördelat över fordonstyp 

 

 
Tabell 4. Trafikflödet vid utfart till Päronet 2 fördelat över fordonstyp 

2.2.1 Resultat 
Av trafiken till och från verksamhetsområdet körde 78 procent in och ut via Päronet 2 och 22 procent via 
Päronet 1.  

Då planområdet angränsar till in- och utfarten vid Päronet 2 kommer resultatet att fokusera på 
trafikrörelserna tillhörande Päronet 2. Under maxtimmen, 7:00- 8:00, räknades 66 fordon/timme. Detta 
på grund av att majoriteten av personbilarna anlände kontorsbyggnaden och skåpbilarna lämnade sina 
verksamheter. Under resterande timmar under dygnet var snittrafiken 33 fordon/timme.  
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Bild 2. Trafikfördelning vid utfart till Päronet 2 

Av det totala flödet var 15 % tung trafik och 85 % lätt trafik. Nedan illustrerar en tabell fördelning mellan 
personbilar och yrkesfordon (skåpbilar, lätta lastbilar, tunga lastbilar).   

 
Tabell 5. Trafikfördelning vid utfart till Päronet 2 
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2.3 Trafiksituationen 
Gående 
Ursviksvägen knyter samman målpunkter inom Ursvik, bl.a. två skolor vilket gör att vägen nyttjas väl av 
gång- och cykeltrafikanter. Barngrupper i varierande åldrar passerar området ett par gånger per dag.  

Cyklister 
En del av cyklisterna längs Ursviksvägen är pendelcyklister med förhållandevis höga hastigheter. Dessa 
observerades kl. 7:00- 9:00 och kl. 15:00- 17:00. Cykelfältet från Ursviksvägen i öster avslutas i 
korsningen Ursviksvägen och Grahamsvägen och leds ut i blandtrafik. Vid tillfällen då cyklister kommer ut 
i korsningen samtidigt som bilister kommer i hög hastighet från Päronet 2 uppfattas situationen osäker.  

Biltrafik 
Biltrafiken längs Ursviksvägen och Grahamsvägen körde enligt hastighetsbegränsningen 30 km/h och 
upplevdes inte som problematisk. 78 procent av biltrafiken kommer in till verksamhetsområdet via  
Päronet 2. Uppskattningsvis väljer trafiken Ursviksvägen före Grahamsvägen. Trafiken in och ut från 
Päronet 2 bedömdes, cirka 50 procent hålla för hög hastighet. 

Inom verksamhetsområdet 
Inom området finns det parkeringsplatser för besökande och arbetande. För de tyngre fordonen finns 
det lastplatser, lastkajer och uppställningsplatser för lastbilar. Vissa parkeringsplatser saknar tydliga 
markeringslinjer och skyltar. I området observerades ett antal felparkerade bilar. 
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3. Åtgärder 
3.1 In- och utfart Päronet 2 
För att sänka att hastigheten vid in- och utfarten till Päronet 2 har redan en genomgående gångbana 
föreslagits. Detta för att få en hastighetsdämpande effekt men även för att prioritera gående. 
Gångbanan föreslås fortsätta upp längs infarten (backen) till förskolans planerade huvudentré. Körbanan 
smalnas av och blir trängre, vilket sänker hastigheten.  

 

Bild 3. Ett exempel på en genomgående gångbana 

Backen in till Päronet 2 beskrivs som brant men 
enligt levererad grundkarta är lutningen 
ca 7,5 procent. Vilket uppnår tillräcklig standard 
enligt Trafikverkets riktlinjer för gators 
utformning (VGU). För att undvika felparkerade 
lastbilar och släp i backen kommer stoppförbud 
att skyltas.  

3.2 Åtgärder inom verksamhetsområdet 
Området är idag utformat med utfarter, 
lastplatser, lastkajer, parkeringsplatser för att 
uppfylla de behov som verksamheterna har. 
Enligt verksamma fungerar idag trafiken inom 
området tillfredsställande men enligt 
samrådsyttranden kan det stå felparkerade bilar 
inom området. Fordonen kör även något fort in 
och ut till området för att utformningen tillåter. 
För att få högre regelefterlydnad ska områdets 
parkeringsplatser, lastplatser och lastfar tydligt 
målas och skyltas upp.  

 

Bild 4. Exempel på skyltning. 
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Bild 5. Parkerings- och lastplatser/varumottag/lastfar i verksamhetsområdet. 

3.3 Attityd  
Idag är trafiktempot anpassat efter verksamhetsområdet. Om en förskola flyttar in i fastigheten har 
fastighetsägaren, förutom fysiska åtgärder, en avsikt att upprätta en trafikpolicy för området. 
Trafikpolicyns syfte är att informera verksamheterna om ny trafikutformning, trafikföring och ge 
incitament till attitydförändring. Fastighetsägaren avser även att utöka bevakningen av 
regelefterlydnaden.  

3.4 Kollektivtrafik 
Inga åtgärder föreslås som påverkar busstrafiken, då föreslagna fysiska åtgärder är planerade längs 
Grahamsvägen och inom verksamhetsområdet där ingen busstrafik är planerad.  
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4. Slutsats 
Efter samråd har en kompletterande trafikutredning gjorts utifrån nedanstående yttranden.  

- Verksamhetsområdet alstrar mycket tung trafik som angör lastplatser och lastkajer.  
- Det har uppmärksammats att lastbilar och/eller släp står parkerade i backen nära fastigheten.  
- Backen uppfattas som brant (10 procent) och risk förekommer för halka.  
- Riktlinjer för kollektivtrafik, Ri-Buss, vad det gäller bl.a. gatubredder och hastighetsdämpande 

åtgärder ska beaktas.  

Inventeringen visar att den trafikalstring som verksamhetsområdet tillför under en arbetsdag är 
66 fordon/ timme i maxtimmen, övriga timmar 33 fordon/timme i snitt vid Päronet 2. Av flödet 
fördelades trafiken; 40 % personbil, 44 % skåpbil, 9 % liten lastbil och 7 % stor lastbil. Trafikflödet är inte 
något stort flöde. 

Enligt yttranden finns det risk att fordon kanar nedför backen på grund av brant lutning. Enligt 
grundkartan är lutningen enligt standard och denna risk bedöms därför inte stor. Infarten kommer att 
smalnas av och för att undvika att lastbilar parkerar i backen rekommenderas dessutom stoppförbud. 

Då fastigheten, gatan och verksamhetsområdet ges en smal utformning och ny gestaltning kommer 
upplevelsen av området att ändras. Genom att strukturera upp ytorna inom området med målning, 
skyltning samt hastighetsdämpande åtgärder bedöms felparkerade bilar att minska och att hastigheterna 
sänkas. Regelefterlydnaden förväntas även öka genom införande av ny trafikpolicy.  
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