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1 Inledning 

I samband med detaljplan för utbyggnad av bostadsbebyggelse i Åttevägenområdet i Hjärup har 
Trafikutredning Åttevägenområdet (Ramböll, 2011) tagits fram i syfte att belysa det framtida 
Åttevägenområdets trafikförsörjning och konsekvenser för omgivande bebyggelse. Även 
trafiksäkerheten vid befintliga skolor har beskrivits, liksom behov av eventuella 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder. 

Förslag till detaljplan har varit uppe för beslut i miljö- och samhällbyggnadsnämnden, men 
återremitterades med hänsyn till att trafikfrågorna inte ansågs tillräckligt belysta i trafikutredningen. 
Tyréns har fått i uppdrag att granska den tidigare framtagna trafikutredningen för att se om den 
behöver förtydligas eller kompletteras. 

Granskningen omfattar följande: 
 Bedömning av sakinnehåll i rapporten 
 Bedömning om rätt analyser är gjorda och en översyn av slutsatserna 
 Bedömning av genomförbarheten av de föreslagna åtgärderna samt behov av 

kompletterande nya åtgärder 
 Bedömning av behov av kompletteringar och förtydliganden av rapport och analyser 

 
Till uppdraget har också tillkommit att ställa samman och tydliggöra trafikutredningens slutsatser 
och rekommendation samt att komplettera utvärderingen med en översiktlig bedömning av 
förändrade förutsättningar och hur dessa eventuellt påverkar trafikutredningens slutsatser. 

2 Granskning av Trafikutredning Åttevägenområdet 

2.1 Bedömning av sakinnehåll 

Inga synpunkter finns på trafikutredningens sakinnehåll. Utredningen bedöms vara väl genomförd, 
där relevanta parametrar studerats och redovisats.  

2.2 Bedömning av analyser och slutsatser 

Analys 

De analyser som genomförts för trafikutredningen bedöms vara de rätta och tillräckliga för 
utredningen. Det bör understrykas att den är baserad på det som var känt vid tiden för utredningen 
och att förutsättningarna kan ha ändrats eller blivit mer preciserade med tiden. 

Trafikutredningen redovisar analysen uppdelad på olika parametrar, som karaktär, tillgänglighet 
(bil/cykel), trafikbelastning och trafiksäkerhet.  

Slutsatserna och rekommendationen behöver dock förtydligas och motiveras, så att det tydligare 
framgår vilka avväganden som gjorts. En sammanfattande bedömning vid genomgången av 
respektive parameter saknas och hade kunnat bidra till att tydliggöra slutsatserna. 

Det har även under åren tagits fram nya planer för bl.a. Hjärup NO, med Parkallén och området 
kring denna, som kan påverka slutbedömningen av rekommenderat alternativ. 

Trafikflöden 

Man bör ha i åtanke att trafikutredningen genomfördes 2011 och baserades på Trafikplan Hjärup 
080312. De trafikmätningar som redovisas var till största delen 3 år gamla. Väståkravägen och 
Gamla Lundavägen hade dock äldre mätningar. Om inga större förändringar genomförts i 
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angränsande områden som påverkar flödena, så kan man utgå ifrån äldre mätningar vid analyser av 
detta slag.  

Ett trafikflöde för Ämnesvägen har antagits i utredningen, eftersom inga mätningar gjorts på denna. 
Bostadsområdet öster om gatan har exploaterats de senaste åren, vilket i sin tur påverkar trafiken på 
Väståkravägen och Gamla Lundavägen. 

Man bör överväga att göra nya mätningar för att kontrollera nivåerna som rapporten baseras på. 

Trafikalstring 

Utredningen pekar på att varje hushåll genererar mellan 6-7 bilresor per dygn. Denna siffra kan 
möjligen vara lite väl hög. Andra utredningar visar att villor genererar mellan 5-6 resor per dygn, 
medan siffran för lägenheter är något lägre. Men å andra sidan är antagandet om 6-7 resor per dygn 
inte orimlig i sig, med hänsyn till Hjärups placering och att behovet av att ta sig till 
livsmedelsbutiker, fritidsaktiviteter m.m. bedöms som relativt stort. I ett tidigt planeringskede kan 
det också vara bra att ta viss höjd vid bedömningen av trafikalstringen.  

Vid tiden för trafikutredningen fanns inte uppgifter om fördelningen mellan enfamiljs- och 
flerfamiljshus i det planerade området, utan all exploatering antogs vara enfamiljshus. Om denna 
fördelning är preciserad nu, så kan en översyn av trafikalstringen göras.  

Färdriktning 

Fördelningen av trafiken från området kan diskuteras. Trafikutredningen hänvisar till kommunens 
pendlingsstatistik, men fritidsresor kan ha annan fördelning. Trafikfördelningen påverkar den totala 
restiden, men denna redovisas inte i rapporten. 

Trafikbelastning 

Vid analysen av trafikbelastningen för alternativ 2 relateras huvudsakligen till Fredriks väg, som 
bedöms klara tillkommande trafik. Däremot diskuteras inte Centrumstigen tydligt här, om den 
bedöms kunna hantera tillkommande trafik på 600-700 fordon per dygn. Dessutom passerar den 
både skola, förskola, församlingshem, vårdcentral etc. vilket gör den mindre lämpad om 
angöringsgata till det nya området med hänsyn till trafiksäkerheten. 

Slutsats 

Motiveringen till att alternativ 1 rekommenderas är inte helt tydlig, med hänsyn till att alternativ 3 
framhävs under analysen av flera parametrar. Samtidigt nämns alternativ 3 som ett alternativ om 
kompletterande större bostadsutbyggnad görs öster om Hjäruplundsskolan. Med hänsyn till att 
planerna kring Parkallén vuxit fram med åren, kan det finnas anledning att se över hur detta 
påverkar val av rekommenderat alternativ. 

I rapporten nämns även en möjlig kombination av alternativ 1 och 3, men detta alternativ utreds 
inte närmare. Ett sådant alternativ behöver inte nödvändigtvis betyda att genomfartstrafik genom 
Hjärup medges. Det kan styras genom utformningen av Åttevägenområdet. 

Slutsatsen redovisar inget ställningstagande till de utformningsalternativ som tas upp i kapitel 5 i 
rapporten. Det görs heller ingen bedömning huruvida det finns ett reellt behov av åtgärder på 
Klockaregårdsvägen. 
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2.3 Bedömning av genomförbarheten av de föreslagna åtgärderna samt 
behov av nya åtgärder 

Utformning av Klockaregårdsvägen/Slättvägen 

Redovisningen av hastighetsdämande åtgärder och alternativ till sektion sammanställs inte till en 
rekommendation i trafikutredningens slutsats. 

Det framgår inte av utredningen om det finns behov av att genomföra några åtgärder. Inga 
trafikolyckor har rapporterats på de aktuella gatorna, och utredningen drar slutsatsen att det inte 
finns något som tyder på att det finns allvarliga trafiksäkerhetsproblem i Hjärup. Har kommunen 
gjort hastighetsmätningar på sträckorna eller förekommer det många klagomål på höga hastigheter 
eller upplevd otrygghet från de boende i området? Innan förslag till åtgärder tas fram bör man 
konstatera vad man vill uppnå med en ombyggnad. Utifrån de bilder som redovisas på 
Klockaregårdsvägen och måtten på sektionen är det inte helt tydligt att en ombyggnad verkligen är 
motiverad. Tillkommande trafik från Åttevägenområdet är förhållandevis begränsad. Om alternativ 
1 och 3 i kombination väljs, så fördelas trafiken från det nya området, vilket innebär att den ökade 
belastningen på befintliga gator blir liten. 

Två förslag till hastighetsdämpning längs Klockaregårdsvägen/Slättvägen beskrivs, men 
trafikutredningen tar inte ställning till vilket som rekommenderas. 

Alternativen 

Några alternativ medger inte möte mellan en personbil och större fordon. Utredningen gör 
bedömningen att det är acceptabelt att vid dessa få tillfällen inkräkta på gång- och cykelbanan. 
Trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter måste värderas högt och de bör kunna vistas på gång- och 
cykelbanan utan att behöva oroa sig för eventuella fordon. I synnerhet barn, äldre och 
funktionsnedsatta kan ha svårt att anpassa sig för de situationer då möten kräver att en del av gång- 
och cykelbanan behöver tas i anspråk. Även om det bedöms ske sällan så bör ändå större fordon 
kunna möta en personbil i låg hastighet. Smalare körbanebredd än 5 m bör därför inte 
rekommenderas.  

För att skapa utrymme kan man överväga om det behövs en gångbana även på den östra sidan. På 
östra sidan står idag lyktstolpar och buskar växer ut över gångbanan. Om gångbanan görs alltför 
smal finns det därmed en risk att hela bredden inte kan utnyttjas. Det kan finnas en vinst i att 
istället skapa en bra och generös gång- och cykelbana på den västra sidan, med säkra passager över 
gatan.  

Alternativ 4 innebär att parkering kan anordnas utmed Klockaregårdsgatan, men frågan är om det 
verkligen finns behov av detta. Att tillföra grönska kan ha ett värde i sig, med viss 
hastighetsdämpande effekt. Parkeringsbehovet längs gatan bör tas i beaktning innan 
parkeringsfickor anläggs. Körbanebredden i detta alternativ medger inte möte mellan större fordon, 
vilket inte anses godtagbart på en matargata. 
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2.4 Bedömning av behov av kompletteringar och förtydliganden 

Trafikutredningen bedöms vara väl genomförd, där relevanta parametrar studerats och redovisats. 
Det finns således inga synpunkter på rapportens sakinnehåll.  

De analyser som genomförts för trafikutredningen bedöms vara de rätta och tillräckliga för 
utredningen. Det är däremot svårt att fullt ut förstå de bedömningar och avväganden som legat till 
grund för rekommenderat alternativ i trafikutredningen, och om någon parameter vägt tyngre än 
andra vid slutbedömningen. Har kommunen t.ex. tagit ställning till hur stor vikt som ska läggas på 
trafiksäkerhetsaspekterna vid skolorna, ombyggnad och anpassning av befintliga gator etc. vid 
rekommendationen av alternativ? Hur ställer sig kommunen till att bryta traditionen i Hjärup och 
öppna upp för genomfartstrafik? Vid genomläsning av rapporten framhålls t.ex. alternativ 3 som 
det bättre alternativet vid analys av flera faktorer, men vid rekommendationen är det ändå alternativ 
1 som lyfts fram. En sammanfattande bedömning och viktning av de olika parametrarna saknas 
som underlag till rekommenderat alternativ. 

Alternativ 1 i kombination med alternativ 3 nämns i rapporten, men hanteras inte annat än i 
restidsjämförelsen mellan alternativen. Det kan finnas vinster med att kunna fördela trafiken från 
det nya området via två gator.  

Planerna kring Parkallén har vuxit fram med åren, och granskningshandlingen för Hjärup NO 
etapp2, Åretruntbyn föreslår att denna gata kopplas till Ämnesvägen och Gamla Lundavägen, vilket 
därmed innebär en ny förutsättning för trafikutredningen.  

Med hänsyn till ovanstående kan det finnas anledning att se över valet av rekommenderat alternativ. 

Trafikmätningarna i rapporten är idag 6-10 år gamla och Ämnesvägen är inte mätt. Det bör därför 
övervägas att genomföra nya mätningar, för att få uppdaterade siffor att relatera det uppskattade 
tillskottet till. 

Utifrån det alternativ som rekommenderas bör trafikutredningen även redovisa en bedömning om 
åtgärder behöver genomföras och i så fall även ta ställning till vilket av alla utformningsprinciper 
som rekommenderas. Detta bör även framgå av slutsatsen. 

  



 

 

Uppdrag: 258123, Trafikutredning Åttevägenområdet 2014-10-20

Beställare: Staffanstorps kommun 
 
O:\MAL\258123\T\_Text\PM_141020.docx 

Version: 2014-03-24 

9(12) 

3 Sammanställning och värdering av trafikutredningens 
slutsatser 

I tabellen nedan har trafikutredningens konsekvenser för de studerade alternativen ställts samman 
och utvärderats sinsemellan utifrån trafikutredningens bedömningar. Numreringen av rubrikerna 
följer numreringen i trafikutredningen. Alla konsekvenser i alla alternativ är inte uttryckligen 
formulerade i trafikutredningen utan följer underförstått av de konsekvenser som beskrivits. 

 

   Alt 1  Alt 2  Alt 3 

Aspekt  Klockaregårdsvägen  Fredriks väg/Centrumstigen  Ämnesvägen/ny väg 

4.1 Alternativen  
Kan kopplas direkt 

Kräver att Centrumstigen 
öppnas  Kräver ny väg 

4.2 Karaktär trafik  Ren matargata 
Minst inslag övrig trafik 
 
Gång/cykel separerad Klockare‐
gårdsvägen 
Gång/cykel i blandtrafik 
Slättvägen 

Blandad funktion
Mest inslag av övrig trafik ‐ 
skola, förskola vård mm 
Gång/cykel i vägren Fredriks väg
Gång/cykel blandtrafik 
Centrumstigen (om den öppnas) 

Ren matargata 
Visst inslag övrig trafik ‐ skola 
(förskola?) 
Gång/cykel separerad Ämnes‐
vägen 
Troligtvis separerad gång/cykel 
ny väg 

4.2 Karaktär omgivning  Flest anslutande gator 
Få direktutfarter 
Bebyggelse i direkt anslutning 
till vägen 

Mellanantal anslutande gator 
Få direktutfarter 
Bebyggelse i direkt anslutning 
Centrumstigen 

Minst antal anslutande gator
Inga direktutfarter 
Ingen bebyggelse i direkt anslut‐
ning  
Koppling skolan till ny väg 

4.3.1 Tillgänglighet 
biltrafik* 

Kortast restid,  
totalt 20,7 timmar/dygn 
Närmast "snabb" huvudväg 

Näst kortast restid, 
totalt 35,6 timmar/dygn 
Näst längst från ”snabb” huvud‐
väg 

Längst restid,  
totalt 35,8 timmar/dygn 
Längst från ”snabb” huvudväg 

4.3.2 Tillgänglighet 
cykeltrafik 

Inga extra krav  Inga extra krav Inga extra krav 

4.4 Trafikbelastning   + 50% = "normal" nivå +50% = "normal" nivå på 
Fredriks väg 
Öppna idag bilfri väg för bil‐
trafik. 

+100% på bedömd trafik = 
"normal" nivå på Ämnesvägen  
Ny väg förbi skolan, ingen trafik 
idag, dock möjlighet god utform‐
ning. 

4.5.1 Trafiksäkerhet 
skolor/förskolor 

Ingen förändrad trafikföring Trafik förbi skola, förskola, vård 
mm 

Trafik förbi skola 

4.5.2 Övrigt  + trafiksäkerhet skola/förskola 
‐ omgivande miljö, antal anslut‐
ningar 

‐ trafiksäkerhet skola/förskola ‐ trafiksäkerhet skola/förskola
+ omgivande miljö, antal anslut‐
ningar 

4.6 Rekommendation 
Använder befintliga strukturer 

Ny väg, idag bilfritt Ny mark 

    

Bra  7st  1 st  3 st 

Mindre bra  2 st  3 st  3 st 

Dålig  0 st  5 st  3 st 

* I trafikutredningen angivna restider/fordon har räknats om till total restid för trafiken alstrad av Åttevägenområdet med 
utgångspunkt i trafikalstring och i utredningen bedömd trafikfördelning. 

Sammanställningen visar att en trafikförsörjning av Åttevägenområdet enligt alternativ 1, via 
Klockaregårdsvägen, medför minst negativa konsekvenser. Det är också det alternativ som kräver 
minst ombyggnader och åtgärder för att fungera på ett bra och ändamålsenligt sätt. 

Alternativ 3, via Ämnesvägen, har också positiva sidor, bl.a. själva Ämnesvägens utformning och att 
bebyggelsen är väl avskild från vägen. Dessa motverkas dock av risken för genomfartstrafik via 
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Klockaregårdsvägen-Slättvägen-Åttevägen-Ämnesvägen samt att trafiken skulle ledas förbi 
Hjäruplundsskolan. 

Alternativ 2, via Fredriks väg, innebär att man öppnar en idag bilfri sträcka av Centrumstigen. Här 
samsas en rad funktioner som skola, förskola, vårdcentral, äldrevård, församlingshem och mängden 
oskyddade trafikanter är stor. Att tillföra biltrafik medför att trafiksäkerheten för de oskyddade 
trafikanterna försämras betydligt. Det finns också risk för genomfartstrafik via Åttevägen-
Slättvägen-Klockaregårdsvägen. 

4 Förändrade förutsättningar 

Sedan trafikutredningen genomfördes 2011 har förutsättningarna delvis förändrats i området kring 
Åttevägen. 

 Vårdcentralen skall flytta från Centrumstigen till Fredriks väg. 

 Utbyggnaderna av Hjärup NO är påbörjade och delvis genomförda. Ytterligare utbyggnader 
kommer i nästa etapp.  

 Den nya idrottsplatsen håller på att byggas och med den första delen av Parkallén som startar 
vid Gamla Lundavägen och som på sikt planeras kopplas till Ämnesvägen i väster. 

Dessa förändringar bedöms översiktligt ge följande konsekvenser för Åttevägenområdet: 

Flytten av idrottsplatsen bedöms minska trafikflödet på Klockaregårdsvägen med uppemot 150 
fordon/vardagsdygn. 

Flytten av vårdcentralen kommer också medföra att trafikflödet på Klockaregårdsvägen minskar. 
Omfattningen av den minskningen är svår att bedöma då omfattningen av vårdcentralens 
verksamhet inte är känd. Uppskattningsvis kan minskningen uppgå till åtminstone 100-300 
fordon/vardagsdygn. 

Totalt sett kan därmed det befintliga trafikflödet på Klockaregårdsvägen minska med åtminstone 
250-450 fordon/dygn, vilket i stor utsträckning motverkar det tillskott utbygganden av 
Åttevägenområdet ger. 

Parkalléns koppling till Ämnesvägen ökar förutsättningarna att skapa en god koppling till 
Åttevägenområdet enligt alternativ 3. Problemet med risk för genomfarstrafik via 
Klockaregårdsvägen kvarstår emellertid. Då det finns ett uttalat önskemål i Hjärup att inte skapa 
förutsättningar för genomfartstrafik i byn talar detta mot alternativ 3. Även tidsaspekten kan 
inverka på möjligheten att nyttja en koppling till Ämnesvägen/Parkallén, då Åttevägenområdet kan 
komma att byggas ut innan Parkalléns förlängning till Ämnesvägen är utbyggd. 

5 Slutsats och rekommendation 

Mot bakgrund av den konsekvensanalys och de slutsatser som redovisas i den tidigare genomförda 
trafikutredningen och en översiktlig bedömning av konsekvenserna av de delvis förändrade 
förutsättningarna görs bedömningen även fortsättningsvis att en trafikförsörjning av 
Åttevägenområdet enligt alternativ 1, via Klockaregårdsvägen, är det alternativ som bäst kan 
hantera den tillkommande trafiken utan alltför stora negativa konsekvenser för trafiksituationen och 
den omgivande miljön. 
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Detta alternativ innebär att man utnyttjar befintliga vägar för att trafikförsörja området. Vägar som 
har en rimlig trafikbelastning idag och som med de förändringar som planeras även fortsättningsvis, 
efter utbyggnaden av Åttevägenområdet, bedöms ha en rimlig trafikbelastning. Klockaregårdsvägen 
har i och för sig flest anslutande gator, men gång- och cykeltrafiken är separerad utmed gatan och 
vissa hastighetsdämpande åtgärder har genomförts, vilket gör att trafiksäkerheten bedöms generellt 
vara god. Alternativet innebär också att man inte leder in biltrafik i miljöer som idag är bilfria och 
där många oskyddade trafikanter, skolbarn, vistas, vilket är en viktig aspekt i utvärderingen av de 
studerade alternativen. 
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