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Sammanfattning 
 
Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Skövde kommun tagit fram en 
trafikutredning för det kommande ”Planprogram Norrmalm”. Skövde kommun 
planerar expansion eller omvandling av befintliga verksamheter i området 
Norrmalm. Utbyggnaden studeras i två tidsperspektiv, framtid år 2020 och vision 
år 2040. Kommunen har tagit fram tre olika vägdragningsalternativ genom 
Norrmalms verksamhets-/handelsområde och dessa tre ligger till grund för denna 
utredning.  
 
Området Norrmalm har goda förutsättningar att utvecklas. Det är centralt placerat 
och har goda möjligheter till resande med alla trafikslag. I Norrmalms närområde 
finns stora bostadsområden med cirka 6 000 boende, och god 
kollektivtrafikförsörjning. Köpcentrumet Elins Esplanad, centralt beläget i 
stadsdelen, fungerar som en regional handelsplats men också som ett lokalt 
centra för närområdet. 
 
Trafikutredningen omfattar dels en trafikmodell och prognoser för framtida 
trafikflöden i Norrmalm och dels en utvärdering av vilka förutsättningar och 
konsekvenser som en utbyggnad av Norrmalm innebär för olika trafikslag. 
Tillsammans med de styrdokument vilka Skövde kommun antagit utvärderas de 
tre alternativa utformningsförslagen. 
 
I två av de alternativa utformningsförslagen finns en A- och en B-variant. 
Skillnaden är en ny koppling mellan Vadsbovägen och en förlängning av 
Köpmannagatan. Trafikutredningen förordar denna koppling. En ny koppling 
möjliggör mindre trafikarbete samt att ingen korsning får en belastningsgrad > 1, 
till skillnad från de utformningsförslag där kopplingen inte finns. Det planerade 
bostadsområdet i Mossagården gynnas av låga trafikmängder. De lägsta 
trafikmängderna fås enligt simuleringarna i alternativen med en ny koppling till 
Vadsbovägen i Köpmannagatans förlängning. 
 
Skövde kommuns trafikplan, antagen 2012, klargör att alla trafikslag ska 
behandlas jämställt. Genom att endast tillåta kollektivtrafik och gång- och 
cykeltrafik på Gustav Adolfs gatan i höjd med Elins Esplanad prioriteras dessa 
trafikslag på den aktuella sträckan. Genom att höja statusen på dessa trafikslag 
på den aktuella sträckan kan de vara attraktiva alternativ till bilen vid resor till 
handelsetableringen.  
 
Sammantaget för alla trafikslag och för att följa trafikplanens intention förordar 
trafikutredningen alternativ 2A eftersom det är det väg- och trafiknätsalternativ 
som både ger positiva effekter på biltrafikens trafikarbete och tid i köer samtidigt 
som övriga trafikslag, framförallt gångtrafik och buss, ges förutsättningar för en 
positiv utveckling. För att minimera trafikflödet och undvika tillkommande 
miljöproblem på Köpmannagatan bör gatan i framtiden utformas så att 
trafikanterna väljer Vadsbovägen och Nolhagavägen i första hand. För att skapa 
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ett flexibelt trafiksystem kan det också behövas lösningar som tar om hand den 
biltrafik som idag går på Gustav Adolfs gata och som inte naturligt använder 
Köpmannagatan öster om Elins Esplanad. 
 

 
Figur: Väg- och trafiknät enligt alternativ 2A med ny koppling mellan 
Köpmannagatans förlängning och Vadsbovägen (Källa: Skövde kommun) 
 
För att ytterligare skapa förutsättningar för att resandet ska ske med hållbara 
färdmedel i framtiden bör området få ytterligare kopplingar för de oskyddade 
trafikanterna. En koppling åt nordväst saknas idag. Kollektivtrafikresandet kan öka 
med ökad turtäthet och fler linjer till och genom området. Kollektivtrafikens 
lokalisering och närhet till entréerna på Elins Esplanad är viktig för att förstärka 
kollektivtrafikens status och attraktivitet. Ytterligare åtgärder kan vara minskad 
tillgång till bilparkeringsplatser, tillgång till bilpool och cykelpool eller bättre 
förutsättningar för cykelpendling. Med bra förutsättningar menas exempelvis 
cykelgarage, ombytesrum och dusch på arbetsplatsen, skyltning etc.  
 
Oskyddade trafikanter behöver ett tydligt gaturum för att få stöd för sin plats i 
det. Gaturummet är beroende av ”väggarna” och en gata med byggnader som 
bygger upp rummet är grundläggande. Har ”väggarna” också ögon och öron, med 
verksamheter som innebär aktivitet under stor del av dygnets timmar stödjer det 
också upplevelsen av trygghet och sammanhang.  
 
Efter denna trafikutredning återstår ett mer detaljerat utredande arbete inför 
utformning av parkering, gatusträckor och korsningar. 
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1. Inledning 

Ramböll Sverige AB har på uppdrag av Skövde kommun tagit fram en 
trafikutredning för det kommande ”Planprogram Norrmalm”. Skövde kommun 
planerar utbyggnader i området Norrmalm vilket ligger i norra delen av 
huvudtätorten. Utbyggnaderna är i huvudsakligen expansion eller omvandling av 
befintliga verksamheter och ska studeras i två tidsperspektiv, år 2020 och år 
2040. Inför kommande plansamråd behöver konsekvenserna för trafik och 
infrastruktur studeras och möjliga alternativ till förändringar av dessa utvärderas. 
Kommunen vill få belyst tre olika vägdragningsalternativ genom Norrmalms 
verksamhets-/handelsområde.  
 
Arbetet med trafikutredningen har omfattat dels en trafikmodell och prognoser för 
framtida trafikflöden i Norrmalm och dels en utvärdering av vilka förutsättningar 
och konsekvenser som en utbyggnad av Norrmalm innebär för olika trafikslag.  
 

 
Figur 1 Norrmalm, verksamhets- och handelsområde i centrala Skövde 
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1.1 Avgränsningar 
Trafikutredningen avgränsas geografiskt enligt figur 2. 
 
Trafikutredningen använder ett förenklat underlag för trafikmodellen år 2020 
genom att förutsätta samma markanvändning för staden i övrigt, som idag år 
2014, men kompenserar detta genom en uppskrivning av genomfartstrafik. 
Resultaten för år 2040 ska ses som en möjlig framtidsutblick, där fokus legat på 
att visa på en möjlig utveckling utifrån de trafikutvecklingstendenser vi har idag i 
samhället. 
 

 
Figur 2 Norrmalm och utredningsområdet avgränsad med blå linje 
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2. Norrmalm 

Området Norrmalm har goda förutsättningar att utvecklas. Det är centralt placerat 
och har goda möjligheter till resande med alla trafikslag. I Norrmalms närområde 
finns cirka 3 500 bostäder med 6 000 boende inom 10 minuters promenad. I nära 
anslutning till området norrut finns färdiga och pågående planer för ytterligare 
drygt 500 bostäder. Skövde kommun har därutöver som målsättning att förtäta 
Skövde centrum med ca 1000 bostäder. Köpcentrumet Elins Esplanad fungerar 
som en regional handelsplats men också som ett lokalt centra för närområdet. 
 
Norrmalm är ett område som idag består av Mossagården i söder (ett område där 
det legat koloniträdgårdar), ett område mitt i Norrmalm med blandade 
verksamheter samt ett handelsområde i den norra delen vilket domineras av 
affärsgallerian Elins Esplanad. Elins Esplanad består av en ICA Maxi-butik samt ett 
trettiotal mindre butiker. Enligt den gällande Översiktsplanen, ÖP 2025, ska 
området Norrmalm utvecklas med bland annat bostäder. 
 

2.1 Förändrad markanvändning  
I Elins Esplanad planeras tillbyggnader med ytterligare handel. I södra delen 
(Mossagården) planeras för bostäder och en förskola. I andra delar av området 
planeras en omvandling av befintliga verksamheter till mer handel och en ny 
skola. Utbyggnaderna studeras i två tidsperspektiv, år 2020 och år 2040 (se figur 
3 och 4) med en markanvändning enligt tankarna bakom planprogrammet. 
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Figur 3: Möjlig markanvändning år 2020 (underlag från Skövde kommun) 
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Figur 4 Möjlig markanvändning år 2040 (underlag från Skövde kommun) 
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3. Trafik och gatunät år 2014  

Norrmalm avgränsas idag av Vadsbovägen i väster, Nolhagavägen i norr och 
bostadsområden i öster. Området är trafikintensivt med stor andel biltrafik och 
relativt höga trafikflöden. Det finns kollektivtrafik inom området och busslinjer 
som trafikerar Vadsbovägen och Nolhagavägen, längs området. Verksamheterna 
inom området genererar stora mängder biltrafik men också tung trafik till handel 
och verksamheter. Området har även gång– och cykelmöjligheter på separerade 
gång- och cykelvägar men också i blandtrafik via anslutande gator. 
 
I anslutning till enbart köpcentrumet Elins Esplanad finns det i nuläget totalt 1000 
p-platser, varav 200 i garage. Det är idag långa avstånd mellan gatuanslutningar 
till parkeringen framför Elins esplanad. (På google maps syns parkeringen vara 
sämre fylld mitt på sträckan mellan anslutningarna) 
 
Mycket av den tunga trafiken angör och lastar på baksidan av Elins esplanad. 
Detta i kombination med flera långa tvärställda p-ytor med backrörelser ut på 
Köpmannagatan, öppna breda fastighetsutfarter, och sammantaget många 
rörelser från sidan – gör Köpmannagatan mindre lämplig för större flöden av 
genomfartstrafik.  
 
Gustav Adolfs gata har jämfört med Köpmannagatan en högre standard och 
samlar upp trafiken i området. Rådmansgatan försörjer främst bostadsområden, 
öster om Norrmalm. 
 

 

Nolhagav. 
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3.1 Kollektivtrafik 
Stadstrafikens linje 6 trafikerar Norrmalm och angör hållplatserna Elins Esplanad 
och Rådmansgatan på Gustav Adolfs gata med halvtimmestrafik under dagtid. På 
Vadsbovägen trafikerar linje 3 och 13 hållplatsen Norrmalms köpcentrum som 
också trafikeras av linje 500, 505, 610 och 613. Nolhagavägen trafikeras av linje 4 
och 6, vilka angör hållplatsen Försäljaren strax öster om korsningen Gustav Adolfs 
gata/Nolhagavägen. 
 

   
Figur 5 Kollektivtrafiknät 
 
Bostadsbebyggelsen runt Norrmalm är relativt tät. I Trafikplanen från 2011 
gjordes en GIS-analys för att kartlägga avståndet från de boende till hållplatsen. I 
figur 6 ser vi att områden runt Norrmalm har hög folkmängd och att flertalet har 
en busshållplats inom en radie på 400 meter. Detta är en grundförutsättning för 
att kollektivtrafiken ska vara ett realistiskt alternativ till övriga färdmedel. 
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Figur 6 Boendes tillgång till kollektivtrafik (Trafikplan 2011) 

3.2 Gång- och cykeltrafik 
Norrmalm nås via gång- och cykelvägar som dels löper parallellt med Gustav 
Adolfs gata och dels mellan Östra Norrmalm och anslutande bostadsområden i 
öster. Mot stadsdelarna öster och söder om Norrmalm erbjuder området bättre 
tillgänglighet för gång- och cykeltrafikanter jämfört med stadsdelarna väster och 
norr om Norrmalm där passagerna över Vadsbovägen och Nolhagavägen sker 
planskilt på sammantaget tre platser. 

Norrmalm
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Figur 7 Gång- och cykelvägnät (Trafikplan 2011)  
 
Utöver gång- och cykelvägarna som redovisas i figur 7 finns det nu en nyligen 
anlagd gång- och cykelväg på den västra sidan av Vadsbovägen, norr om 
cirkulationsplatsen med Nolhagavägen. 

3.3 Biltrafik (inklusive tung trafik) 
Norrmalm trafikmatas till övervägande del från Nolhagavägen och Vadsbovägen 
men även Gustav Adolfs gata svarar för en viktig väg till stadsdelen. Utöver dessa 
gator sker ett mindre trafikutbyte via Rådmansgatan. Gustav Adolfs gata är den 
uppsamlande gatan genom Norrmalm och ansluter till Vadsbovägen i en relativt 
liten cirkulationsplats i den södra delen av stadsdelen. Vadsbovägen är en 
genomfart och infartsväg till Skövde och är tillsammans med väg 26 den 
viktigaste vägen för trafik i nord/sydlig riktning genom staden.  
 

  
Figur 8 Struktur bilvägnät, (Trafikplan år 2011) 
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I den norra delen ansluter Gustav Adolfs gata till Nolhagavägen i en signalreglerad 
korsning. Nolhagavägen har funktionen av huvudgata i vägnätet och knyter 
samman Vadsbovägen och väg 26. Efter att Nolhagavägen har kopplats till väg 26 
genom en ny planskild korsning med järnvägen, och med utbyggnaden av 
Stallsikens handelsområde, har trafikflödena ökat kraftigt. 
 
Trafikflödena i nuläget (i form av trafikmätningar) har erhållits från 
trafikutredningen om Trafikplats Nollhagavägen som maxtimmesmätningar i alla 
infarter till den signalreglerade korsningen på Nolhagavägen. Dygnsmätningar har 
också erhållits från Skövde kommun (se figur 9). Trafikmängderna representerar 
vardagdygnstrafik eller medelvärdet av trafiken på en vanlig vardag (tisdag, 
onsdag eller torsdag och förkortas som VDT).   
 
 

 
Figur 9 Uppmätta trafikflöden år 2014 (vardagsdygnstrafik) 
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4. Möjliga trafik- och vägnätsalternativ för Norrmalm 

Skövde kommun har lämnat tre olika alternativ för den framtida trafik- och 
gatustrukturen för området som utredningen har studerat; alternativ 1,2 och 3. 
De två viktigaste förändringarna som studeras är en ny koppling till Vadsbovägen i 
Köpmannagatans förlängning samt möjligheten att använda gatan öster om Elins 
Esplanad huvudsakligen till biltrafik och samtidigt Gustav Adolfs gata väster om 
Elins Esplanad huvudsakligen till kollektivtrafik. 

4.1 Alternativ 1A och B 
Avsikten med alternativ 1A och 1B är att fortsätta använda gatorna inom 
stadsdelen på ganska likvärdigt sätt som idag men med den stora skillnaden att i 
1A ingår en förlängning av Köpmannagatan till Vadsbovägen. I 1B ingår inte 
förlängningen.  
 
Förslag 1A och 1B följer dagens gatustruktur. Gustav Adolfs gata och 
Köpmannagatan trafikeras av alla trafikslagen inklusive kollektivtrafik. 
 

 

4.2 Alternativ 2A och B 
Avsikten med alternativ 2A och 2B är att ge kollektivtrafiken eget utrymme och 
högre prioritet samt att hänvisa biltrafiken till Köpmannagatan öster om Elins 
Esplanad. 
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Förslag 2A och 2B skiljer sig åt på en punkt. I 2A ingår en förlängning av 
Köpmannagatan till Vadsbovägen och i 2B ingår den inte. 
 
I förslag 2A och 2B trafikeras hela Gustav Adolfs gata av gång- och cykeltrafik 
samt kollektivtrafik. Biltrafiken är endast tillåten på Gustav Adolfs gata söder om 
Köpmannagatan. Norrut hänvisas biltrafiken till Köpmannagatan öster om Elins 
Esplanad. 
 

 

4.3 Alternativ 3 
Alternativ 3 är en variant på samma vägnät som alternativ 2, med kollektivtrafik 
på Gustav Adolfs gata och utan genomfartsmöjlighet för biltrafik framför Elins 
Esplanad, men utan möjligheten för biltrafik att använda Köpmannagatan öster 
om Elins Esplanad för genomfart. I alternativ 3 ingår en förlängning av 
Köpmannagatan till Vadsbovägen. 
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4.4 Bortvalda alternativ 
Under arbetets gång, internt på Skövde kommun och i samarbetet mellan Skövde 
kommun och Ramböll, har olika alternativa utformningar av Norrmalms 
gatustruktur diskuterats. Resultatet av det tidiga arbetet mynnade ut i de tre 
huvudförslagen vilka även utvidgats med ett A- och ett B-alternativ i förslag 1 och 
2. Andra alternativa utformningar har diskuterats och förkastats.  

4.5 Ny koppling Vadsbovägen-Köpmannagatans förlängning 
I förslag 1A, 2A och 3 ingår en förlängning av Köpmannagatan mot Vadsbovägen. 
På Vadsbovägen är korsningarna med Gustav Adolfs gata och Nolhagaleden 
cirkulationsplatser. De befintliga cirkulationsplatserna är av olika storlek och 
karaktär. Cirkulationsplatsen vid Nolhagaleden är stor, innerdiametern är cirka 40 
meter och ytterdiametern cirka 46 meter. Cirkulationsplatsen medger relativt höga 
hastigheter. Syftet med den stora cirkulationsplatsen är att fördela 
trafikströmmarna mellan olika områden och samtidigt behålla ett flyt i trafiken. En 
signalreglerad korsning ger istället stötvisa trafikströmmar. Med en stor radie kan 
cirkulationsplatsen fungera som en förlängning av vägarna som ansluter till 
cirkulationsplatsen. 
 
Cirkulationsplatsen vid Gustav Adolfs gata är däremot liten med en innerdiameter 
på cirka 11,5 meter och en ytterdiameter på cirka 20 meter. Denna typ av 
cirkulationsplats medger endast låga hastigheter och kräver därför att 
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trafikanterna anpassar sig till omgivningen på ett helt annat sätt än i en stor 
cirkulationsplats. I denna miljö kan flera olika trafikslag samsas. Utformningen 
kan därmed ha en positiv inverkan på hela trafiksituationen. Syftet med 
utformningen är, till skillnad från en stor cirkulationsplats, att skapa en plats för 
korsande gator med en miljö med låga hastigheter och möjlighet att få ett 
jämnare flöde i trafiken. 
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5. Trafikmodell – förutsättningar och resultat 

År 2014 tog Ramböll fram en ny trafikmodell för Skövde och Skultorps tätort som 
belyser trafiksituationen i Skövde år 2014 (PM Trafikmodellering Skövde kommun, 
2014). Ramböll har fått i uppdrag av kommunen att utföra analyser med hjälp av 
modellen som ska visa på konsekvenser som omgivande vägnät kan få till följd av 
framtida utbyggnader och för att belysa konsekvenserna av föreslagna alternativa 
vägdragningar.   
 
I analysen används en övergripande korsningsanalysmetod som bygger på 
principer enligt den amerikanska kapacitetsmanualen (HCM). Trängsel och 
kapacitetsproblem i form av belastningsgrader kan tolkas från modellresultat. 
Exakta kölängder för olika infarter till korsningar och fördröjningar från enskilda 
fordon går inte att ta fram. En fullständig metod för beräkningar av kölängder och 
restider för individuella fordon kan göras i simuleringsmodeller (exempelvis 
VISSIM), dock har detta inte genomförts i detta uppdrag. 
 
Tre tidsperspektiv studeras, nuläge som avser år 2014, ett framtidsscenario som 
avser år 2020 och ett framtidsscenario som avser år 2040. Utöver detta studeras 
några olika utformnings- och efterfrågealternativ i framtidsscenarierna som 
beskrivs i följande underkapitel.   
 
Scenarier som studeras är följande; 

• Nuläge 2014 
• Nollalternativ 2020 
• Framtid 2020, Alternativ 1A 
• Framtid 2020, Alternativ 1B 
• Framtid 2020, Alternativ 2A 
• Framtid 2020, Alternativ 2B 
• Framtid 2020, Alternativ 3 
• Framtid 2020, Alternativ 1A med 20% minskad efterfråga i Norrmalm 
• Framtid 2020, Alternativ 1B med 20% minskad efterfråga i Norrmalm 
• Framtid 2020, Alternativ 1A med 40% minskad efterfråga i Norrmalm 
• Framtid 2020, Alternativ 1B med 40% minskad efterfråga i Norrmalm 
• Nollalternativ 2040 
• Vision 2040, Alternativ 1A 
• Vision 2040, Alternativ 1B 
• Vision 2040, Alternativ 1A med 50% minskad efterfråga i Norrmalm 
• Vision 2040, Alternativ 1B med 50% minskad efterfråga i Norrmalm 

5.1 Metod 
Analysen har genomförts med hjälp av modelleringsverktyget Visum (version 13). 
För nätutläggning under rusningstid har metoden ”Assignment with ICA” används. 
Metoden tar hänsyn till korsningsfördröjningar i beräkningar om ruttval utifrån 
principer enligt HCM (Higway Capacity Manual).  
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5.2 Utformning och trafikförutsättningar 
Korsningar i modellen följer dagens utformning/signalplan i alla scenarier. Under 
2013 har en översyn gjorts av den signalreglerade korsningen på Nolhagavägen 
och gröntiden för vänstersvängande österifrån har förlängts.  
 
Trafikmodellering görs för rusningstrafik på en fredag eftermiddag, på hösten eller 
våren, och avser en situation som uppstår 30 gånger per år. Enligt VGU (Vägar 
och Gators Utformning, Trafikverket) avser situationen vara dimensionerande 
maxtimme eller DH-Max. Där maxtimmesmätningar inte finns har omvandling av 
dygnsflöden till maxtimmesflöden utförts utifrån Trafikverkets rangkurva. Enligt 
rangkurvan är DH-Max 12,5% av ÅDT(ÅrsDygnsTrafik). Med trafikflöden uttryckt i 
VDT (VardagsDygnsTrafik) motsvarar DH-Max cirka 11%. 

5.3 Framtid 2020 
Tillkommande trafik år 2020 består av två delar. Den första är tillkommande trafik 
till/från området Norrmalm (se tabell 1). Den andra är tillkommande trafik i 
området (främst på Vadsbovägen och Nolhagavägen) som inte har mål/start-
punkt i området Norrmalm. Det är trafik som tillkommer på grund av annan 
utbyggnad inom kommunen, som till exempel den i Trädgårdsstaden.  

5.3.1 Nollalternativ 2020 
Ett scenario har tagits fram för 2020, utan utbyggnad i Norrmalm men med 
tillkommande trafik från andra utbyggnader inom staden. Det scenariot kallas för 
Nollalternativ 2020.  
 
För att ta fram Nollalternativ 2020 har prognosen som gjordes i samband med 
analysen för Trädgårdsstaden använts, med justeringar (PM trafikanalys Horsås 
2008). Följande justeringar har gjorts: 

• Stallsiken, väster om väg 26, är färdigbyggt och därför exkluderat i 
ökningen (ingår i befintliga trafikflöden år 2014) 

• Antagande att 15% av bostäderna i Trädgårdsstaden är färdigbyggda och 
exkluderas i ökningen. 

5.3.2 Norrmalm 2020 
Följande är planerade utbyggnader/omvandling i området Norrmalm: 
 

• Södra delen (Mossagården) är bebyggd med 200- 250 bostäder (lgh) och 
en ny förskola om 5 avdelningar (100 barn) har etablerats.  

• En grundskola (åk4 – 9) med ca 300 elever etablerats inom del av 
fastigheten Hammaren 14, med angöring från Köpmannagatan.  

• Köpcentrat Elins Esplanad expanderat med ca 10 000 m2 handel (idag ca 
28 000 m2).  

• Dagens befintliga handel och verksamheter i övriga delar av Norrmalm, 
totalt ca 40 000 m2 (15 000 m2 handel och 25 000 verksamheter), 
genomgår en gradvis omvandling mot mer handel, uppskattningsvis 50/50 
- dvs 20 000 handel och 20 000 verksamheter, varav ca 3 500 m2 är 
allmän service.  
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Tabellen nedan redovisar alstrade dygnsflöden och maxtimmesflöden från 
utbyggnaderna/omvandlingen, som i vissa fall också kan innebära minskning av 
trafik. För jämförelse redovisas också trafiken som finns i området år 2014 
(nuläge). 
 

Tabell 1  Tillkommande trafik i området Norrmalm år 2020 

Område Typ Nuläge Framtid 
2020 

Ökning/minskning 

    VDT VDT VDT DH-
Max 

Elins Esplanad Handel (detalj) 7 879 9 116 1 237 136 
Handel (storm.) 1 200 2 656 1 456 160 
Restaurang 155 155 0 0 

    9 235 11 928 2 693 296 
Fastigheter 

väster om Elins 
Esplanad 

Handel + Service 624 400 -224 -25 
Restaurang 350 350 0 0 

    974 750 -224 -25 
Mossagården Handel 728 0 -728 -80 

  Bostäder (lgh) 0 982 982 108 
  Förskola (5 

avdelningar) 
0 300 300 33 

    728 1 282 554 61 
Handelsområde 
Norrmalm östra 

Handel (detalj) 2 563 3 489 926 102 
Service 288 288 0 0 
Lager/tillverkning 1 420 1 065 -355 -39 

  Skola (åk 4-9) 0 392 392  43 
    4 271 5 622 1 351 149 

Handelsområde 
Norrmalm 

Västra 

Handel (detalj) 390 728 338 37 
Service 210 210 0 0 
Lager/tillverkning 675 405 -270 -30 

    1 275 1 343 68 7 
Summa:   16 483 20 924 4 442 489 

 

5.4 Vision 2040 
På samma sätt som för Framtid 2020 består tillkommande trafik för år 2040 av 
två delar, dels ökningen i Norrmalm (se tabell 2) och dels den allmänna ökningen 
inom staden som inte har mål/startpunkt i Norrmalm.  
 

5.4.1 Nollalternativ 2040 
Ett scenario har tagits fram för 2040, utan utbyggnad i Norrmalm men med 
tillkommande trafik från andra utbyggnader inom staden. Det scenariot kallas för 
Nollalternativ 2040.  
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För att ta fram trafiken har en allmän uppskrivning av trafiken från 2020 till 2040 
använts (1% per år). 

5.4.2 Norrmalm 2040 
Följande är antaganden om utbyggnader/omvandling i området Norrmalm år 
2040: 

• Omvandling av Östra Norrmalm till ett bostads-, handels- och 
verksamhetsområde med ca 400-500 nya bostäder, ca 10 000 m2 handel, 
ca 5000 m2 service samt 2 500 m2 verksamheter.  

 
I tabell 2 redovisas alstrade dygnsflöden och maxtimmesflöden från 
utbyggnaderna/omvandlingen, som i vissa fall också kan innebära minskning av 
trafik. För jämförelse redovisas också trafiken som finns i området år 2014 
(nuläge). 
 

Tabell 2) Tillkommande trafik i området Norrmalm år 2040 

Område Typ Nuläge 
Vision 
2040 Ökning/minskning 

    VDT VDT VDT DH-Max 

Elins Esplanad 
Handel (detalj) 7 784 10 805 3 021 332 
Handel (storm.) 1 200 3 869 2 669 294 
Restaurang 155 155 0 0 

    9 139 14 829 5 690 626 
Fastigheter 

väster om Elins 
Esplanad 

Handel + Service 672 400 -272 -30 

Restaurang 350 350 0 0 
    1 022 750 -272 -30 

Mossagården Handel 784 0 -784 -86 
  Bostäder (lgh) 0 982 982 108 

  Förskola (5 
avdelningar) 0 300 300 33 

    784 1 282 498 55 

Handelsområde 
Norrmalm östra 

Handel (detalj) 2 492 1 917 -575 -63 
Service 288 411 123 14 
Bostäder (lgh) 1 420 1 964 544 60 

  Skola (åk 4-9) 0 392 392  43 
    4 200 5 073 873 96 

Handelsområde 
Norrmalm 

Västra 

Handel (detalj) 364 2 044 1 680 185 
Service 210 210 0 0 
Lager/tillverkning 675 675 0 0 

    1 249 2 929 1 680 185 
Coop området   4 431 5 734 1 303 143 
    4 431 5 734 1 303 143 
Summa:   20 825 30 597 9 772 1 075 
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5.4.3 Scenarier med minskad trafikefterfrågan år 2020 och år 2040 
Några scenarier med minskad trafikefterfrågan till området Norrmalm har testas 
för att se om det är möjligt att undvika större infrastrukturinvesteringar med olika 
åtgärder som påverkar bilanvändning i området. Syftet med dessa scenarier är att 
studera konsekvenserna av mindre biltrafikefterfrågan, som skulle kunna uppnås 
med att införa olika åtgärder som förbättrar förutsättningarna för hållbart resande 
eller påverkar människors beteende.  
 
För trafiktrafikefterfrågan 2020 har två procentsatser testats, 20% respektive 
40% minskning. Procentsatserna har applicerats på den totala trafikefterfrågan 
till/från området Norrmalm (inklusive Coop området). För trafikefterfrågan 2040 
har procentsatsen 50% testats. I scenarierna minskas dock inte 
genomfartstrafiken på Vadsbovägen och Nolhagavägen dvs. trafik som har inte 
mål/startpunkt i området. Här har antagits att åtgärder som påverkar 
bilanvändandet görs enbart lokalt i området. Resultat från dessa scenarier 
redovisas i figur 10, 11 och 12 men kommenteras först under avsnitt 7, Nya 
förutsättningar. 
 
I figur 10 redovisas en sammanställning av trafikefterfrågan i olika analyserade 
scenarier. 

 
Figur 10) Sammanställning av trafikefterfrågan i området Norrmalm (maxtimme) 

5.5 Resultat 
Området Norrmalm och andra utbyggnader genererar trafik som sprider sig i hela 
trafiksystemet. Hur trafiken sprider sig och i vilken omfattning redovisas enklast 
med hjälp av kartor över vägnätet där trafikmängderna redovisas. Kartorna med 
trafikflöden och trafikomfördelningar i de olika scenarierna som analyserats 
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återfinns som bilagor till rapporten (nr 1-27). Det finns olika sätt att redovisa 
resultaten på och de olika analysscenarierna redovisas på två olika sätt – totalt 
trafikflöde per timme (eftermiddag) och trafikflödesökning per timme. Med timme 
avses i detta sammanhang dimensionerande maxtimme (DH-Max).  
 
Trafikflödena på kartorna i Bilagor med namngivning ”flöden” är angivna i antal 
fordon per timme. På kartorna redovisas storleken på det totala trafikflödet med 
tjockleken på linjerna för vägsträckan. Resultaten redovisas också som skillnaden i 
trafikflöden mellan de olika scenarierna. Dessa skillnader illustreras av kartorna i 
Bilagor med namngivning ”skillnad”. Kartorna redovisar med röda/gröna 
flödesband och siffror var ändringar i trafikflöden beräknas uppstå som en 
konsekvens av förändrad trafikefterfrågan eller förändrade ruttval. Flöden 
indikerat med rött innebär att trafikflödet på den aktuella vägsträckan beräknas 
att öka i framtiden, medan de länkar som är grönmarkerade illustrerar vägar där 
trafiken bedöms minska. 
 
På kartan i Bilaga 1 redovisas Nuläge 2014, dvs. de modellberäknade trafikflödena 
i området Norrmalm år 2014, som utgör utgångsläget för genomförda 
uppräkningar. De beräknade trafikflödena är kalibrerade utifrån trafikmätningar. 
 
Bilagorna 2 och 3 illustrerar de beräknade framtida trafikflödena i scenariot 
Nollalternativ 2020 och skillnaden i trafikflödet jämfört med nuläget. Scenariot har 
samma utformning och efterfrågan i området Norrmalm som i nuläget. Det som 
skiljer är att tillkommande trafik som inte har mål/startpunkt i området har lagts 
till.  
 
Bilagorna 4-13 illustrerar de beräknade framtida trafikflödena i Framtid 2020 med 
alternativa vägdragningar enligt alternativ 1,2 och 3, och skillnaden i trafikflödet 
jämfört med nollalternativet 2020. Skillnaderna avser tillkommande trafik från/till 
området Norrmalm och trafikomfördelningar, dvs. ruttvalsförändringar på grund 
av ändrade vägdragningar. 
 
Bilagorna 14-17 illustrerar de beräknade framtida trafikflödena i Framtid 2020 
med alternativa vägdragningar enligt alternativ 1,2 och 3 samt åtgärder som ska 
minska trafikefterfrågan till och från området Norrmalm med 20%. 
Skillnadskartorna är jämförda mot nuläget, varför skillnaderna avser tillkommande 
trafik från/till området Norrmalm, tillkommande trafik till/från andra områden i 
Skövde och trafikomfördelningar, dvs. ruttvalsförändringar på grund av ändrade 
vägdragningar.  
 
Bilagorna 18-21 illustrerar de beräknade framtida trafikflödena i Framtid 2020 
med alternativa vägdragningar enligt alternativ 1,2 och 3 samt åtgärder som ska 
minska trafikefterfrågan till och från området Norrmalm med 40%. 
Skillnadskartorna är jämförda mot nuläget, varför skillnaderna avser tillkommande 
trafik från/till området Norrmalm, tillkommande trafik till/från andra områden i 
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Skövde och trafikomfördelningar, dvs. ruttvalsförändringar på grund av ändrade 
vägdragningar. 
 
Bilagorna 22 och 23 illustrerar de beräknade framtida trafikflödena i scenariot 
Nollalternativ 2040 och skillnaden i trafikflödet jämfört med nuläget. Scenariot har 
samma utformning och efterfrågan i området Norrmalm som i nuläget. Det som 
skiljer är att tillkommande trafik som inte har mål/startpunkt i området har lagts 
till.  
 
Bilagorna 24 och 27 illustrerar de beräknade framtida trafikflödena i Vision 2040 
med alternativa vägdragningar (1A och 1B) och skillnaden i trafikflödet jämfört 
med nollalternativet 2040. Skillnaderna avser tillkommande trafik från/till området 
Norrmalm och trafikomfördelningar, dvs. ruttvalsförändringar på grund av ändrade 
vägdragningar.  

5.6 Systemanalys 
För att belysa hur olika vägdragningar påverkar vägsystemet i utredningsområdet 
Norrmalm analyseras även systemparametern fordonstimmar, dvs. summan av 
alla fordon i trafiksystemet multiplacerat med tiden som det tar dem att köra sin 
rutt (ofta benämnt trafikarbete). Trafikarbete är ofta ett mått på effektivitet av ett 
trafiksystem där minskning innebär restidsvinst med antingen lägre fördröjning i 
korsningar och/eller lägre restid mellan målpunkter på grund av kortare avstånd 
eller högre hastighet. Resultaten från beräkningen av fordonstimmar (trafikarbete) 
sammanställs i figur 11. 
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Figur 11) Sammanställning av trafikarbete i olika scenarier 
 
Från resultaten uppstår stor ökning i fordonstimmar redan i nollalternativet med 
inga utbyggnader i området.  
 
Av scenarierna med alternativa vägdragningar ger alternativen med en ny infart 
från Vadsbovägen mycket bättre resultat i form av trafikarbete jämfört med 
alternativen utan ny infart. Det finns två anledningar till detta, dels avlastas andra 
korsningar till området vilket ger mindre fördröjningar och dels får många resor 
kortare avstånd till området. Det är liten skillnad i fordonstimmar mellan 
scenarierna där vägdragning görs väster om Elins Esplanad (alternativ 1) 
respektive öster(alternativ 2). Alternativet som dras öster om Elins Esplanad 
innebär allmänt längre resavstånd och därför sämre resultat. 
 
I Vision 2040 har sannolikt trafiken i många av de större korsningarna i området 
överstigit kapacitetsgränsen och stora fördröjningar förekommer. Av scenarierna 
med alternativa vägdragningar ger alternativen med en ny infart från 
Vadsbovägen betydligt bättre resultat i form av trafikarbete jämfört med 
alternativen utan ny infart. 

5.7 Belastningsgrader i korsningar 
En övergripande analys har gjorts på korsningarna utifrån beräkningar av 
belastningsgrad. Belastningsgrad (BG) avser graden av kapacitetsnyttjande 
(trafikflöden/kapacitet). För analysen har dimensionerande timme (DH-max) 
använts, vilket är en situation som förekommer 30 gånger per år eller 
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motsvarande en fredagseftermiddag i en höst- eller vårvecka. Enligt Trafikverket 
är BG<0,8 en önskvärd nivå och 0,8<BG<1 godtagbar nivå. 
 
I figur 12 sammanställs belastningsgrader för alla infarter till korsningar i 
utredningsområdet.  
 

 
Figur 12) Antal infarter till korsningar som överstiger Trafikverkets normer om 
önskvärd och godtagbar servicenivå  

 
I nollalternativet 2020 överstiger en infart till den signalreglerade korsningen 
Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen godtagbar belastningsgrad. 
 
I nollalternativet 2040 överstiger en infart till den signalreglerade korsningen 
Gustav Adolfs gata/Nolhagavägen godtagbar belastningsgrad. Jämfört med 
nollalternativ 2020 överstiger ytterligare en infart önskvärd nivå. 
 
Av analyserade scenarier (1A och 1B) för Vision 2040 ger alternativen med en ny 
infart från Vadsbovägen minst antal infarter till korsningar som överstiger en viss 
belastningsgrad. För alternativet 1A är det infarten till Norrmalm från 
Nolhagavägen som överstiger godtagbar belastningsgrad. En mer detaljerade 
studie skulle behövas för att se om reglering av gröntider skulle kunna minska 
belastningen. 

5.8 Slutsats för trafik- och vägnätsalternativen 
Området Norrmalm har studeras för ett nuläge och för två framtida scenarier där 
tillkommande trafik från de planerade utbyggnaderna i området och från andra 
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utbyggnader inom staden har lagts till den befintliga trafiken. Scenarierna har 
studerats i rusningstrafik under en fredagseftermiddag.  
 
Resultatet av analysen visar att trafiksituationen på Vadsbovägen och 
Nolhagavägen försämras i alla alternativ även utan utbyggnad i Norrmalm. Det 
innebär att framkomligheten kommer att försämras även utan utbyggnader i 
Norrmalm. 
  
Alternativ 1A och 2A resulterade i kortaste restider och fördröjningar. Alternativen 
ger samma resultat vad gäller minskad belastning i korsningar men på grund av 
längre rutter för fordon in i området blir fordonstimmarna för 2A lite högre. 
 
Ny koppling på Vadsbovägen kommer att avlasta andra infarter till Norrmalm som 
i sin tur minskar riskerna för köbildningar in i området. En detaljerad studie 
rekommenderas dock om köbildningar för att säkerställa att de inte sträcker sig ut 
på Vadsbovägen. Signalkorsningen på Nolhagavägen behöver också studeras 
vidare för att beräkna om gröntider på grund av ändrade flöden. 
 
Utan en ny koppling riskerar signalkorsningen på Nolhagavägen och T-korsningen 
på Gustav Adolfs gata i södra delen av området överskrida sitt kapacitetstak till år 
2020.  
 
 
 
 
  



 
  

 

25 av 32 

 

 

 

Norrmalm - Trafikutredning 

Unr 1320006129  

6. Utvärdering av trafik- och vägnätsalternativ 

Nedan visas en tabell där standarden för respektive trafikslag har bedömts utifrån 
utrymme, standard och prioritet. I tabellen visas också en sammanställning av 
trafikflödena på Vadsbo- och Nolhagavägen. 
 

  1A 1B 2A 2B 3 

Kollektivtrafik           

Gång- och 
cykeltrafik           

Biltrafik           

Trafikökning ()/minskning () jämfört med nollalternativet 

Vadsbovägen      

Nolhagavägen      

            

Godtagbart 
alternativ  X   X  X    

 
Figuren ovan beskriver en förenklad analys av de olika alternativen ur respektive 
trafikslags synvinkel. Grundtanken är att hela området ska vara representerat. I 
vissa fall kan en förbättring i endast en del av området vara så positiv att 
trafikslaget anses gynnas även totalt sett. Grön färg representerar ett bra förslag, 
gul är något sämre, orange ytterligare lite sämre och röd färg representerar ett 
mindre bra förslag.  
 
En mer utförlig förklaring i löpande text återfinns nedan i kapitel 6.1, 6.2 och 6.3. 
I delen med trafikökningen har en ökning illustrerats med en uppåtriktad pil och 
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röd färg och en minskning med en nedåtriktad pil och grön färg. De alternativ 
vilka anses vara godtagbara har markerats med ett kryss på den nedersta raden. I 
den kommande delen av rapporter vägs ytterligare aspekter in och slutligen väljs 
endast en alternativ trafikutformning. 
 
Det totala trafikarbetet är nästan lika stort i nollalternativet, 1A och 2A. I 
alternativ 1B, 2B och 3 är det däremot högre. 

6.1 Förslag 1A och B 
Ur kollektivtrafiksynpunkt ger dessa två förslag inte någon utpekad förbättring 
gentemot övriga trafikslag. Kollektivtrafiken trafikerar Gustav Adolfs gata och med 
den trafikbelastning som simuleringen visat för år 2020 kommer kollektivtrafikens 
resenärer exempelvis uppfatta gatan som en barriär och uppleva svårigheter med 
att ta sig över gatan. I det fall hållplatserna har liknande utformning som idag kan 
köer uppstå bakom bussarna vilka påverkar hela området. 
 
De oskyddade trafikanterna rör sig till stor del i samma stråk som den övriga 
trafiken. Gustav Adolfs gatans norra del, väster om Elins Esplanad, har en hög 
trafikbelastning och kommer att upplevas som en barriär av de oskyddade 
trafikanterna vilka ska passera gatan. Passagerna förväntas öka om en utbyggnad 
av Elins Esplanad sker på de befintliga parkeringsytorna i direkt anslutning till de 
befintliga entréerna. 
 
Alternativ 1A ger en omfördelning av trafikflöden med en minskning av antalet 
bilar vid Mossagården, där de nya bostäderna planeras, och en ökning på övriga 
delar av Gustav Adolfs gata. Förändringen är i förhållande till nollalternativet. 
Konsekvenserna av omfördelningen är en trafikökning på Vadsbovägen och en 
minskning på Nolhagavägen med en tillkommande koppling till Vadsbovägen. Utan 
den tillkommande kopplingen till Vadsbovägen sker en ökning på båda 
Vadsbovägen och Nolhagavägen.  
 
I alternativ 1A har ingen korsning en belastningsgrad över 1 och fem korsningar 
har en belastningsgrad mellan 0,8 och 1. 

6.2 Förslag 2A och B 
Genom att leda bort den allmänna biltrafiken från Gustav Adolfs gatans norra del, 
väster om Elins Esplanad ges kollektivtrafiken prioritet och en höjd status. 
Kollektivtrafiken får då den kortaste och genaste vägen. För resenärerna kan 
kollektivtrafiken vara ett lockande alternativ när bussarna på Gustav Adolfs gata 
passerar på Elins Esplanads framsida. Genom att lyfta bort en stor del av 
fordonstrafiken och endast lämna kollektvitrafiken kvar på Gustav Adolfs gatans 
norra del gör att denna del blir öppnare och mer lättillgänglig för de oskyddade 
trafikanterna. Rörelser över Gustav Adolfs gata på denna del kommer att vara 
lättare än i förslag 1A och B. 
 
Simuleringen visar att förslag 2A och B ger en något försämrad situation jämfört 
med 1A och B, men försämringen är liten. I alternativ 2A har ingen korsning en 
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belastningsgrad över 1 och sex korsningar har en belastningsgrad mellan 0,8 och 
1, jämfört med fem i alternativ 1A. 
 
Angöring till parkeringarna runt Elins Esplanad måste alltid vara möjlig varför 
biltrafik kommer att vara tillåten i korsningarna med Köpmannagatan söder och 
norr om Elins Esplanad. Olika typer av begränsningar kan införas. Exempel kan 
vara förbudsskyltar och fysiska hinder för annan trafik än kollektivtrafiken. 

6.3 Förslag 3 
Utformningen påminner till stor del om 2A. Förslaget får samma positiva effekter 
för kollektivtrafiken på Gustav Adolfs gatans norra del, väster om Elins Esplanad 
genom att kollektivtrafiken ges prioritet och en höjd status. Kollektivtrafiken får 
den kortaste och genaste vägen. För resenärerna kan kollektivtrafiken vara ett 
lockande alternativ när bussarna på Gustav Adolfs gata passerar på Elins 
Esplanads framsida. Genom att lyfta bort en stor del av fordonstrafiken och endast 
lämna kollektvitrafiken kvar på Gustav Adolfs gatans norra del gör att denna del 
blir öppnare och mer lättillgänglig för de oskyddade trafikanterna.  
 
På samma sätt gynnas fotgängare och cyklister i den norra delen av området. 
 
Till följd av att Köpmannagatan öster om Elins Esplanad inte är öppen för 
fordonstrafik kan angöring av transporter till Elins Esplanad försvåras. En 
möjlighet är att låta gatan vara öppen för godstransporter. Simuleringen visar att 
trafikflödena liknar alternativ 2A, men är något högre i de flesta punkterna. 

6.4 Ny koppling Vadsbovägen-Köpmannagatans förlängning 
I detta arbete har korsningen mellan förlängningen av Köpmannagatan och 
Vadsbovägen utformats som en cirkulationsplats. Dels för att cirkulationsplatser 
ofta är ett väl fungerande alternativ vilket skapar en trafiksäker miljö och sänkta 
hastigheter och dels för att korsningen då utformas likt de intilliggande 
korsningarna. I en parallell process pågår i Trafikverkets regi en utredning av väg 
26 och dess genomfart genom Skövde. I detta arbete ses även Vadsbovägen över 
eftersom den fungerar som en alternativ väg till väg 26. I det arbetet samt i det 
kommande detaljprojekteringsskedet kan val av korsningsutformning ändras. 
 
Den föreslagna cirkulationsplatsen föreslås utformas likt den vid korsningen med 
Gustav Adolfs gata. Med en innerradie på 11,5 meter och en ytterradie på 20 
meter får cirkulationsplatsen god standard med full framkomlighet för 
kollektivtrafik och transporter. En förlängning av Köpmannagatan inklusive en 
cirkulationsplats kommer att ta mellan 3 000 och 3 500 m2 i anspråk. Ett mindre 
hus på Släggan 21 kan ej stå kvar i det fall förlängningen av Köpmannagatan 
genomförs. En detaljprojektering behöver utföras för att kunna ge besked om det 
större huset på Släggan 21 samt huset på Släggan 17 också är i riskzonen. 
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7. Nya förutsättningar – minskad alstring av biltrafik 

7.1 Trafikplan 
2012 antog Skövde kommun en trafikplan. I planen har olika mål satts upp för att 
främja trafiksituationen i Skövde. Ett mål är att skapa hållbara resmönster och 
färdmedel, vilket innebär att andelen bilresor ska minska till förmån för gång- och 
cykeltrafik samt kollektivtrafik. Ett fokusområde i trafikplanen är även att alla 
trafikslag ska behandlas på ett jämställt sätt. Med trafikplanen i ryggen är det 
viktigt att i ett programarbete skapa förutsättningar för alla trafikslag. 

7.2 Trafikprognos 
Resultat från trafikprognoserna pekar på att det kommer krävas investeringar i ny 
infrastruktur för att komma tillrätta med omfattningen av biltrafiken som blir en 
följd av en utbyggnad i Norrmalm och trafiktillväxten i Skövde och omlandet. 
 
I arbetet med trafikprognoserna väcktes tanken att undersöka vilka minskningar 
av trafikalstringen för biltrafik i Norrmalm som krävdes för att undvika stora 
investeringar i ny infrastruktur, d v s att vägnätet erbjuder tillräcklig 
framkomlighet med befintlig struktur.  
 
En komplettering av trafikanalysen genomfördes enligt avsnitt 5.4.3 och avsåg att 
justera efterfrågan (trafikalstringen) i Trafikmodellen för Norrmalm för att hitta 
den nivå (minskning i %) som krävdes för att undvika omfattande 
framkomlighetsproblem och fördröjningar i vägnätet på systemnivå, för 
markanvändningen år 2020. 

7.3 Systemeffekter 
Av scenarierna med minskad trafikefterfrågan kommer vägdragningsalternativ 1A 
med 20% minskad trafikefterfrågan ganska nära nuläget när trafikarbete jämförs. 
Om trafikefterfrågan minskas ytterligare eller med 40% händer inte mycket vad 
gäller trafikarbetet. Detta indikerar att fördröjningar främst orsakas av trafiken på 
Vadsbovägen/Nolhagavägen och ökningen av genomfartstrafik (inte mål/start 
punkt i området).    
 
I alternativ 2040 har sannolikt trafiken i många av de större korsningarna i 
området överstigit kapacitetsgränsen och stora fördröjningar förekommer.  

7.4 Belastningsgrad i korsningar 
För att komma ner till en godtagbar nivå till år 2020 behövs 20% minskning av 
den totala trafikefterfrågan i Norrmalm. På samma sätt behövs 40% minskning för 
att komma ner till en önskvärd nivå. I scenarierna har enbart trafik till/från 
området minskats. För att komma ner ytterligare i belastningsgrad behövs 
åtgärder på stadsövergripande nivå som skulle innebära ytterligare minskning av 
trafik på Vadsbovägen och Nolhagavägen.  
 
För att komma ner till en godtagbar nivå år 2040 behövs en 50% minskning av 
den totala trafikefterfrågan i Norrmalm. I scenarierna har enbart trafik till/från 
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området minskats. För att komma ner ytterligare i belastningsgrad behövs 
åtgärder på stadsövergripande nivå som skulle innebära mer minskning av trafik 
på Vadsbovägen och Nolhagavägen. 

7.5 Slutsats av minskad biltrafikalstring 
Av tester för att minska biltrafikefterfrågan till området Norrmalm krävs en 
avsevärd minskning av trafikalstringen i Norrmalm för att nå tillräckligt bra 
effekter på kösituationen och fördröjningar i korsningarna med det övergripande 
vägnätet (Vadsbovägen/Nolhagavägen). Minskningarna som krävs för att få effekt 
är så pass omfattande att det är troligt att det är svårt att nå dem med en insats 
riktad huvudsakligen mot Norrmalm, utan det krävs också parallellt en mer 
stadsövergripande förändring för att nå resultat och undvika större investeringar i 
t ex korsningsåtgärder. Alla minskningar av trafikalstring för bil, i Norrmalm och i 
tätorten i stort, är positivt för framkomligheten till Norrmalm.  
 
Till år 2040 blir trafiksituationen naturligtvis än mer ansträngd och för att 
bibehålla god framkomlighet utan stora investeringar i infrastruktur krävs 
generellt minskningar av trafikalstringen, dels i Norrmalm, men framförallt också i 
staden i övrigt med tanke på att staden växer. 
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8. Slutsats 

Ur ett sammantaget perspektiv på trafikmodellens resultat och bedömningen av 
trafikslagens prioritet och standard, så framstår alternativ 2A som det väg- och 
trafiknätsalternativ som både ger positiva effekter för biltrafikens framkomlighet 
samtidigt som övriga trafikslag, framförallt gångtrafik och buss, ges 
förutsättningar för en positiv utveckling. 
 
Alternativ 1A ger mindre trafikarbete och lägre belastningsgrad i en korsning men 
skillnaderna mot alternativ 2A är små. Alternativ 2A har dock klara fördelar för 
gång-, cykel- och busstrafik. Alternativ 1A innebär mindre trafik på 
Köpmannagatan öster om Elins Esplanad, vilket är en fördel för miljön runt gatan. 
Den framtida omfattningen av trafik på Köpmannagatan, i alternativ 2A, är dock 
beroende av hur gatan, och kopplingen till Gustav Adolfs gata, utformas. 
Köpmannagatan bör i framtiden utformas så att trafikanterna väljer Vadsbovägen 
och Nolhagavägen istället för Köpmannagatan för resor till och från området.  
 
En sammanfattande slutsats av analysarbetet är att en tillkommande koppling till 
Vadsbovägen innebär den stora skillnaden mellan vägnätsalternativen. Den 
innebär klart positiva effekter på trafikarbetet och fördröjningarna (köer) och blir 
en förutsättning för att kunna göra det möjligt att prioritera kollektivtrafik och 
gång- och cykeltrafik på den norra delen av Gustav Adolfs gata framför Elins 
Esplanad. 
 
Alternativ 3 innebär sämre förutsättningar för bil- och godstrafiken jämfört med 
de andra alternativen. Alternativet bedöms vara ett fullgott alternativ med tanke 
på konsekvenserna för biltrafikens framkomlighet med ytterligare ökade 
fördröjningar och trafikarbete. 

9. Förslag/ reflektioner 

9.1 Öka tillgängligheten för fotgängare, cyklister och 
bussresenärer 

Trafikalstringen med bil i Norrmalm blir på sikt, tillsammans med den ökade 
biltrafiken på de omgivande lederna, ett problem som kräver stora åtgärder. 
Norrmalms läge i Skövde, den relativt stora mängden befolkning på nära avstånd 
och en möjlig omvandling av området mot en mer blandad markanvändning, talar 
för att området har förutsättningar för och behov av en gatu- och trafikmiljö som 
uppmuntrar och tillåter en balans mellan biltrafik och mindre ytkrävande trafikslag 
gång, cykel och buss. Detta ligger även i linje med antagen trafikplan. 
 
Ett mer hållbart resande kan uppnås med både bra utformning för alternativa 
trafikslag och med ett förbättrat utbud. 
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Med bra utformning menas att det blir effektivt och smidigt att ta sig till eller 
passera området med många olika trafikslag. Det är viktigt att gång, cykel, 
kollektivtrafik och även samåkande i bil har god framkomlighet och tillgänglighet. 
Kollektivtrafiken blir attraktivare och konkurrenskraftig om den prioriteras före 
biltrafiken. Bussarna behöver helt enkelt komma fram lättare och snabbare än 
bilen och helst inte fastna i några köer. Lika som för kollektivtrafiken behöver 
också planeringen för gång- och cykeltrafiken ske med stor omsorg. För ökad 
attraktivitet behöver både befintlig kapacitet upprätthållas och ny kapacitet skapas 
genom nya cykel- och gångbanor. Gång- och cykelvägarna i ett område måste 
vara gena, ha liten höjdskillnad, bra standard och vara välskötta för att attrahera 
fotgängare och cyklister. För att öka antalet resor med gång- och cykel i framtiden 
bör ytterligare kopplingar för de oskyddade trafikanterna skapas. En koppling åt 
nordväst saknas i dagsläget.  
 
Genom att anlägga busshållplatser nära målpunkter och entréer kan allmänheten 
lockas att resa kollektivt i högre utsträckning. Ett bra exempel är området Bergvik 
i Karlstad där bussen lämnar huvudgatan och kör in i parkeringsområdet för att 
resenärerna ska komma närmare entréerna i området. I området Amhult i 
Göteborg har kollektivtrafiken tillåtits passera på en gata genom ett tilltänkt 
”torgområde” medan genomfart för övrig biltrafik är förbjuden. Kollektivtrafiken 
får status och prioritet på platsen. 
 
Utbudsförbättringar kan till exempel vara utökad turtäthet för bussar, minskad 
tillgång till bilparkeringsplatser, tillgång till bilpool och cykelpool eller bättre 
förutsättningar för cykelpendling. Med bra förutsättningar menas exempelvis 
cykelgarage, ombytesrum och dusch på arbetsplatsen, skyltning etc.  
 
Åtgärder som kan påverka beteende betecknas i bland ”piskor och morötter”. 
Bland ”piskorna” återfinns exempelvis höjda parkeringsavgifter medan en typisk 
”morot” är att subventionera andra färdsätt än bilen. Det kan handla om gratis 
eller billigare kollektivtrafik, möjlighet att ta med cykel på bussen, gratis 
lånecyklar, subventioner av cyklar och kringutrustning. 
 
För Norrmalm, med stor andel handel och många boende på korta avstånd, kan 
åtgärder som riktar sig till att underlätta handel med andra trafikslag än bil ge god 
effekt. Till exempel kan lastcykelpooler vara en del i detta. 
 
Sammantaget kan åtgärder som ökar efterfrågan på andra transportmedel än bil i 
Norrmalm, och i Skövde som helhet, göra det möjligt att minska på antalet 
parkeringsplatser. 

9.2 Ny koppling till Vadsbovägen ökar tillgängligheten för 
biltrafik och bidrar till ett komplext gaturum 

En ny koppling till Vadsbovägen har många fördelar ur ett biltrafikperspektiv och 
möjliggör egentligen en prioritering av kollektivtrafik på Gustav Adolfs gata. Men 
den tillför också kapacitet för biltrafiken och flyttar fram gränsen för möjlig 



 
  

 

32 av 32 

 

 

 

Norrmalm - Trafikutredning 

Unr 1320006129  

trafikalstring i området. Den ligger också i ett läge där det finns små kömagasin 
och där flera viktiga trafikfunktioner ska samsas om utrymmet samtidigt som det 
är en strategiskt viktig knutpunkt för stadsdelen.  
 
En risk är att trafikmiljön blir komplex för oskyddade trafikanter, att det blir svårt 
att ge prioritet för kollektivtrafiken utan att orsaka för stora köer för biltrafiken 
och att gatubilden domineras av utrymmeskrävande trafikytor. 
 
Trafikutredningen förordar en ny koppling till Vadsbovägen för att möjliggöra 
prioriteringen av kollektivtrafik och oskyddade trafikanter på Gustav Adolfs gatan i 
höjd med Elins Esplanad. Den nya kopplingen ger även en positiv effekt enligt de 
simuleringar vilka utförts inom ramen för denna trafikutredning. 

9.3 Utformning för styrning och prioritering av trafik 
När en gata inte får nyttjas av viss typ av trafik måste utformning och skyltning 
tala samma språk. Om Gustav Adolfs gata endast ska trafikeras av kollektivtrafik 
och oskyddade trafikanter på en stor del av gatan förbi Elins Esplanad är det 
viktigt att bilförarna snabbt lär sig att de endast får nyttja gatan till infart till 
parkering. Tydlig skyltning är ett måste. Skyltningen kan även förstärkas av att 
materialval på ytskikt styr bilarna till parkeringsytor. Ett tvingande hinder kan 
vara pollare, vilka är i upphöjt läge och ”sjunker ned” i marken när bussen 
kommer. Andra typer av hinder kan vara kuddar. 
 
Vid en utformning enligt alternativ 2A kan det behövas lösningar som tar om hand 
den biltrafik som idag går på Gustav Adolfs gata och som inte naturligt använder 
Köpmannagatan öster om Elins Esplanad.  
 
En successiv förändring av beteendet på Gustav Adolfs gata kommer att ske då 
den ordinarie biltrafiken elimineras. Det ger bland annat de oskyddade 
trafikanterna mer yta att röra sig på. På denna typ av gata är det av oerhört stor 
vikt att förarna i kollektivtrafiken och de oskyddade trafikanterna samspelar. 
Utformningen behöver stötta gång- och cykeltrafikanter och ge dem ytor och 
uppmärksamhet som ger dem status som prioriterade i gaturummet. Det ska dock 
ske samtidigt som busstrafiken ges förutsättningar för resor utan försämrad 
komfort framförallt med tanke på gupp och rörelser i vertikalled. 
 
Oskyddade trafikanter behöver ett tydligt gaturum för att få stöd för sin plats i 
det. Gaturummet är beroende av ”väggarna” och en gata med byggnader som 
bygger upp rummet är grundläggande. Har ”väggarna” också ögon och öron, med 
verksamheter som innebär aktivitet under stor del av dygnets timmar stödjer det 
också upplevelsen av trygghet och sammanhang.  
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