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BAKGRUND OCH SYFTE
I nordöstra Hjärup planeras en ny etapputbyggnad av bostadsområdet 
Hjärup NO. Denna nya etapp, etapp 3, ligger sydväst om befintligt 
område, etapp 1, i anslutning till Heimdalls väg och Ämnesvägen.
 
Syftet med detta PM är att visa hur bilrörelserna i det befintliga bostads-
området Hjärup NO etapp 1 samt på Ämnesvägen kommer se ut. Vidare 
utreds hur många nya bilrörelser som det nya området genererar samt 
hur de totala resorna i de båda områdena kommer fördelas på befintliga 
och nya gator.  

TRAFIKALSTRING

Etapp 1
I det befintliga området Hjärup NO etapp 1 finns ca 160 bostäder som 
utgörs av radhus, parhus och friliggande villor. Området bedöms gene-
rera ca 800 fordon per dygn, motsvarande ca 5 fordonsrörelser per 
bostad.

Etapp 3 
I det nya området söder om etapp 1 planeras för ca 155 nya bostäder 
varav 30 är friliggande småhus och 125 är lägenheter. Detta innebär en 
alstring av ca 650 nya bilrörelser vilket motsvarar ca 5 fordonsrörelser 
per friliggande småhus och ca 4 fordonsrörelser per lägenhet. 

Den totala alstringen från de båda områdena blir då ca 1450 fordon per 
dygn som fördelar sig på Ämnesvägen, Väståkravägen och Parkallén.

Förskola
Utmed Ämnesvägen i den södra delen av etapp 1 finns en befintlig för-
skola. På förskolan finns det ca 90 barn och 18-20 personal. 

I en tidigare gjord utredning av Tyréns, (Parkeringsutredning Hjäruplunds-
skolan, 2014) uppgav den aktuella förskolan att i stort sett all personal 
körde bil till förskolan och att flertalet av barnen också kom med bil. 

Med ett antagande om att alla barn blir körda till skolan genererar detta 
90x4 bilresor, dvs. 360 fordon per dygn. Om all personal också antas 
köra bil till förskolan genereras 20x2 bilresor, dvs. 40 fordon per dygn. 
Totalt alstrar då förskolan 400 fordon per dygn. Detta bedöms vara högt 
räknat och inkluderar även nyttotrafik.
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I dagsläget finns tre anslutningar till området, en anslutning i norr till 
Väståkravägen och två anslutningar i väster till Ämnesvägen.

Huvuddelen av den alstrade trafiken i delområdet mellan Sagas väg och 
Heimdalls väg bedöms fördelas via Sagas väg till anslutningarna mot 
Ämnesvägen och Väståkravägen. En mindre andel förväntas välja att 
köra på Heimdalls väg mot Ämnesvägen. 

Av bilrörelserna som alstras i delområdet norr om Sagas väg förväntas en 
något större andel fördelas norrut mot anslutningen till Väståkravägen än 
andelen som förväntas köra söderut. De beräknade trafikflödena för varje 
enskild gata är mycket grova och kan endast ses som en ungefärlig bild 
över hur flödena storleksmässigt fördelas inom området.

Trafiken från etapp 1 antas idag fördela sig med 460 fordon per dygn 
norrut på Ämnesvägen och 50 fordon per dygn söderut på Ämnesvägen. 
På Väståkravägen förväntas 200 fordon per dygn fördelas österut och 
90 fordon per dygn fördelas västerut. 
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För det nya området, etapp 3, planeras tre anslutningsgator söderut 
till Parkallén. Anslutningsgatorna kommer även att koppla till befintligt 
område, etapp 1. Detta innebär att etapp 1 får nya vägalternativ för att 
ta sig ut till Lundavägen och trafiken inom området förväntas omfördelas 
och anslutningarna mot Ämnesvägen och Väståkravägen avlastas. 

Den nya fördelningen innebär att andelen som kör söderut via anslut-
ningsgatorna till och från Parkallén blir förhållandevis stor jämfört med 
andelen som kör via anslutningsgatorna till och från Ämnesvägen och 
Väståkravägen. Anledningen till detta är att en relativt stor andel av de 
boende får en närmre väg till Lundavägen via anslutningsgatorna till Par-
kallén än vad de får via anslutningsgatan till Ämnesvägen. Som följd av 
att området öppnas upp mot Parkallén förväntas trafiken öka på gatorna  
som sammanbinder Heimdalls väg och Sagas väg. 
 
Av den totala trafikalstringen som genereras från etapp 1 och 3 förvän-
tas ca 970 fordon fördelas mot Parkallén, ca 700 fordon per dygn mot 
Ämnesvägen och ca 190 fordon per dygn mot Väståkravägen. De redo-
visade flödena ska endast ses som en grov bild av hur trafiken förväntas 
fördela sig och visar därmed inga exakta flöden.

Trafiken till och från förskolan antas fördelas jämnt på Ämnesvägen och 
Parkallén. En del av trafiken till och från förskolan ingår troligtvis i den 
trafik som etapp 1 och 3 redan alstrar men har i detta fall räknats utöver 
den trafiken. 

Totalt trafikbidrag till Ämnesvägen och Parkallén redovisas på bilden till 
höger.


