
Trafiknätsanalys för Linköping
fastställd av kommunfullmäktige 2005-01-25

Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden



Analysarbetets organisation

Linköpings kommun
Trafiknätsanalysen har upprättats på uppdrag av Linköpings kommun,
Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden.

Beställare och projektledare:
Christer Nilsson, Kommunledningskontoret

I arbetet har också deltagit:
Magdalena Hägg
Elinor Josefsson
Carl Blomqvist
Arne Mörlin
Kjell Ivung
Hans Lindberg
Gunnar Lönn
Linda Wahlman
Göran Andersson
Krister Fälth

WSP Samhällsbyggnad
Catharina Rosenkvist
Bo Lindelöf
Inger Bernhardsson
Inger Widstrand

Tyréns Infrakonsult AB
Anders Lindholm

Förord
Trafikolyckor är ett av våra största folkhälsoproblem. I Sverige dödas 500 - 600 personer
och 60 000 - 80 000 skadas varje år i trafiken. Riksdagen antog 1997 propositionen
”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället” och trafiksäkerheten fick därmed en ökad
tyngd i planeringen. Trots omfattande åtgärder har dock önskad reducering i antal
olyckor inte uppnåtts och därför intensifieras nu arbetet bl.a. i form av ”Nationell samling
för trafiksäkerhet”. Alla viktiga aktörer har visat att det finns en bred uppslutning kring
problemområden som är kritiska för möjligheterna att nå trafiksäkerhetsmålen.

I Linköping antogs 1997 ”Trafiksäkerhetsprogram fram till år 2000” med ambitionen att
minska antalet dödade och skadade väsentligt. Under slutet av 1990-talet minskade också
antalet polisrapporterade olyckor men antalet skadade ökade. Under inledningen av
2000-talet har antalet skadade cyklister minskat väsentligt medan antalet skadade bilister
har ökat.

För att, i en växande stad, behålla god framkomlighet är det viktigt att även gatunätet
utvecklas. I Linköping har inriktning sedan lång tid varit att bygga ut och utveckla
huvudvägnätet i de yttre delarna av staden - allt för att motverka ökande trafik i den
känsliga innerstaden.

Trafiknätsanalysen är en grundläggande del i kommunens trafiksäkerhetsarbete. Syftet
med trafiknätsanalysen är att identifiera de delar av tätortens trafiknät där det finns
motstridiga anspråk på framkomlighet och säkerhet samt föreslå åtgärder som minskar
eller eliminerar dessa konflikter.

Målsättningen är att trafiknätsanalysen ska ge en stabilitet, långsiktighet och tydlighet
för det dagliga arbetet samt ge underlag för den översiktliga planeringen.

Gösta Gustavsson
Kommunalråd
och Teknik- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande.

Foton: Bo Lindelöf, WSP Samhällsbyggnad, Christer Nilsson och Hans Lindberg, Linköpings kommun
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Begreppsförklaring
Blandtrafikgator: De delar av gatunätet som används av både biltrafik av olika slag och gång- och cykel-
trafik.

Trafiknät:  Den sammanhängande struktur av förbindelser som används av ett trafikslag. Trafiknätsanalysen
behandlar trafiknäten för bilar, bussar, utryckningsfordon, cyklar och gående.

Funktionsindelning: Indelning av trafiknätet för ett visst trafikslag i nätdelar med enhetliga anspråk på fram-
komlighet och trafiksäkerhet.

Gatunät: Den sammanhängande struktur av gator som är tillgängliga för allmän trafik inom en stad. På delar av
gatunätet kan finnas förbud mot vissa trafikslag, till exempel gång- och cykeltrafik eller fordon av viss storlek
eller tyngd. Av definitionen följer att även vissa så kallade kvartersgator kan ingå i gatunätet.

Gångpassage, Cykelpassage: En plats på en gatusträcka där gående respektive cyklister korsar gatan
antingen därför att de finner det naturligt eller därför att de styrs mot platsen med fysiska medel såsom exempel-
vis räcke. I begreppet passage innefattas inte någon särskild utformning, utrustning eller reglering.

Dimensionerande timtrafik: Avser antal fordon eller gående under den timme som valts som dimensionerande
ur trafikteknisk utgångspunkt.

Kvalitetsanspråk: Önskade egenskaper hos trafiksystemet. Trafiknätsanalysen behandlar trafiksäkerhet, till-
gänglighet och framkomlighet. Kvaliteterna graderas i olika nivåer med färgkoden grön-gul-röd.

Trafiksäkerhet: I praktisk planering kan begreppet enklast definieras som ”lågrisk för personskador i trafiken”.
Egendomsskador ingår sålunda inte i det formella trafiksäkerhetsbegreppet, men ska givetvis tas med i (ekono-
miska) analyser av trafikens konsekvenser. Risken kan uppdelas enligt följande:

• Risken för att en trafikolycka ska inträffa.

• Risken för att inträffade trafikolyckor leder till personskador.

Trygghet: Människornas upplevelse av att det innebär liten risk att vara trafikant eller uppehålla sig i trafik-
miljön. I trafiknätsanalysen behandlas i huvudsak endast risker som orsakas av trafik.

Nollvisionen: Grundbulten i Regeringens proposition 1996/97:137, ”Nollvisionen och det trafiksäkra sam-
hället”. Där anges bland annat ”att det långsiktiga målet skall vara att ingen dödas eller skadas allvarligt till följd
av trafikolyckor inom vägtransportsystemet, samt att vägtransportsystemets utformning och funktion anpassas
till de krav som följer av detta”.

Tillgänglighet: Anger den ”lätthet” med vilken olika slag av trafikanter kan nå stadens arbetsplatser, service,
rekreation, samt övriga utbud och aktiviteter. Den beror bland annat av restid (inklusive väntetider),
reskostnader, komfort, regularitet och tillförlitlighet. I trafiknätsanalysen används begreppet tillgänglighet endast
i principiella redovisningar av trafiksystemets kvaliteter.

Framkomlighet: Den del av kvaliteten tillgänglighet som beskriver tidsförbrukning för förflyttningar i trafik-
näten som gående, cyklist, busspassagerare eller bilförare. Tidsförbrukningen beror av förflyttningens längd och
hastighet. Längden beror i sin tur på trafiknätens utformning medan hastigheten beror på länkarnas utformning.
Vid förflyttningen i befintliga nät är längden i regel given. Hastigheten blir då avgörande för framkomligheten.
Framkomligheten för gående och särskilt för funktionshindrade påverkas i hög grad av fördröjningar vid passager
och av passagernas detaljutformning.

Sammanfattning
Principer

Kommunfullmäktige fastställde 2005-01-25 följande principer:

• Att undvika genomfartstrafik i de centrala delarna av staden genom att erbjuda leder med högre hastighet runt
staden samtidigt som lägre hastighet accepteras i innerstaden.

• Kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet skall beaktas så att kvalitetsnivån god standard eftersträvas.

• Genomförandet av de föreslagna 30-områden föreslås ske i den takt kommunens resurser medger. Boende och
verksammas önskemål ska beaktas. I övrigt bör gator/områden med någon eller några av följande förutsättningar
prioriteras:

- Skola, daghem eller äldreboende i anslutning till gatan.

- Gator där stor del av trafiken idag överskrider 30 km/timme.

- Lokalgator med stor risk för genomfartstrafik.

- Gator där boende och verksamma visar stor enighet om införande av 30 km/timme.

- Gator som ingår i huvudcykelnätet och har stora cykeltrafikmängder.

• Där en länk i ett huvudcykelstråk korsar en lokalgata bör huvudprincipen vara att cykelvägen byggs så att cykel-
trafiken kan passera på ett bekvämt sätt. Biltrafiken på lokalgatan måste då sakta in och samspelet mellan bilist
och cyklist förbättras.
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Analys och förslag
Trafiknätsanalysen är en grundläggande del i kommunens trafiksäkerhetsarbete, vars övergripande mål är att
minska antalet dödade och skadade i trafiken. Syftet med trafiknätsanalysen är att identifiera de delar av
tätortens trafiknät där det finns motstridiga anspråk på framkomlighet och säkerhet samt föreslå åtgärder som
minskar eller eliminerar dessa konflikter. Nätanalysen omfattar Linköpings tätort.

I nätanalysen görs först en funktionsindelning av trafiknäten för bilar, bussar, utryckningsfordon samt gående
och cyklister. Samtidigt redovisas de anspråk som de olika trafikslagen ställer avseende framkomlighet och
säkerhet. Därefter beskrivs hur väl de olika anspråken tillgodoses i dagens trafiknät. Bedömningen görs i en
tregradig skala där kvalitetsnivåerna för olika sträckor och korsningar i trafiknätet anges som god kvalitet
(grön), mindre god (gul) och låg kvalitet (röd). Kvalitetsbedömningen omfattar framkomlighet och trafiksäkerhet.

Analysen visar att biltrafikanterna upplever köbildningar framförallt i den centrala delen av staden samt i
Tornby. Mätningar visar att framkomlighetsstandarden är mindre god (gul) i innerstaden. På vissa avsnitt i den
centrala delen har busstrafiken låg standard avseende framkomlighet. Samtidigt är säkerheten för gående och
cyklister mindre god i den centrala staden. I ett stort antal punkter halvcentralt är säkerhetsstandarden låg.
Denna analys bekräftas också av olyckbilden som uppvisar en koncentration i innerstaden samt i vissa punkter
halvcentralt.

Med ovanstående analys samt kommunens övergripande mål att minska genomgående trafik i centrum och öka
de yttre ledernas attraktivitet föreslås bl a följande förändringar i trafiknätet:

Förändrad funktion från huvudgata till lokalgata (uppsamlingsgata) för bl a delar av Nya Tanneforsvägen,
Drottninggatan och S:t Larsgatan.

Höjning av skyltad hastighet från 50 till 70 km/timme på tangentiella leder bl a delar av Ålerydsvägen, Haninge-
leden, Vistvägen, Vårdsbergsvägen, Universitetsvägen, Glyttingevägen och Hagalundsvägen. För att höjning av
hastighetsgräns ska kunna ske krävs i de flesta fall åtgärder i form av planskildheter för oskyddade trafikanter,
flyttning av busshållplatser till befintliga tunnlar samt vänstersvängfält för biltrafiken. Kostnaderna bedöms
hamna i intervallet 4 – 15 miljoner kronor.

Sänkning av hastigheten till 30 km/timme föreslås i vissa punkter där gång- och cykeltrafik korsar huvudgator,
exv: Söderleden, Djurgårdsgatan, Kaserngatan, Vasavägen, Östgötagatan, Lasarettsgatan, S:t Larsgatan,
Gumpekullavägen, Vistvägen och Nygårdsvägen. Vilken metod som ska användas för att sänka hastigheten
kan avgöras först när respektive punkt analyserats i detalj. Kostnaderna har bedömts ligga i intervallet 2 – 8
miljoner kronor.

I bostadsområdena, inom de enklaver som huvudvägnätet bildar, föreslås att det ska ges möjligheter att be-
gränsa hastigheten till 30 km/timme. Områden som innehåller skola, dagis eller äldreboende bör prioriteras.
Vidare bör gator med risk för genomfartstrafik eller där hastigheten tydligt överskrider 30 km/timme prioriteras
särskilt högt. Genomförande får ske i den takt som kommunens resurser medger. Då åtgärderna för varje
enskilt område ej kända har endast en bedömning av kostnaden gjorts – 4 – 10 miljoner kronor.

Avseende huvudnätet för cykeltrafik föreslås ett antal nya planskildheter samt punktåtgärder där biltrafikens
hastighet bör sänkas till 30 km/timme. Vidare förslås: Där en länk i ett huvudcykelstråk korsar en lokalgata bör
huvudprincipen vara att cykelvägen byggs så att cykeltrafiken kan passera på ett bekvämt sätt.

1. Bakgrund och syfte
1.1 Övergripande mål
I oktober 1997 antog riksdagen propositionen ”Nollvisionen och det trafiksäkra samhället”. Därmed har trafik-
säkerheten fått ökad tyngd bland övriga planeringsmål. Nollvisionens teser har utvecklats till användbara
principer i reformprogrammet ”Säkrare trafikmiljö i tätort”, mars 1997, som gavs ut gemensamt av Kommun-
förbundet, Vägverket och Rikspolisstyrelsen. Det långsiktiga målet är att ingen ska dödas eller skadas allvarligt
i trafiken. Reformens syfte är att klarlägga, initiera och stimulera effektiva trafiksäkerhetsåtgärder i gatumiljön.
Den fysiska utformningen av trafikmiljön ska vara så tydlig att trafikanterna ska förstå vilka trafikregler som
gäller för varje del i gatunätet. Normgivande och dimensionerade för trafiksystemet ska vara trafikantgrupperna
barn, äldre och funktionshindrade.

I augusti 1998 gavs handboken ”Lugna Gatan” ut av Kommunförbundet. Handboken beskriver en planerings-
process för förnyelse av stadens blandtrafikgator genom fysiska åtgärder i gatumiljön. Processen ska främja en
planering som:

• Tillgodoser dagens anspråk på trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer och god luftkvalitet.

• Tillgodoser olika trafikantkategoriers behov av tillgänglighet och framkomlighet på rimlig nivå.

• Lyfter fram önskemålen om att bevara och återskapa historiskt eller stadsbildmässigt värdefulla gatumiljöer
samt att försköna stadens gaturum och ge dem identitet och karaktär.

• Främjar information, delaktighet och medinflytande för alla berörda.

• Säkerställer att ovan angivna kvalitetskrav tillgodoses i lösningar som är kostnadseffektiva, långsiktigt
hållbara och innebär god resurshushållning.

I kommunens budget för 2003 finns bl a följande mål:

• Väg- och gatunätet samt gång- och cykelvägar ska ha en sådan standard så att alla trafikanter, med hänsyn
till sina förutsättningar och begränsningar ska kunna färdas i en god trafikmiljö och på ett trafiksäkert sätt.

Kommunen antog 1997 ett trafiksäkerhetsprogram med bl a följande mål tillämpbara i detta sammanhang:

• Kommunen ska arbeta för en säker trafikmiljö.

• Ett trafiksäkert och bra cykelbanenät skall finnas.

• Underhåll och utbyggnad av gatu-/vägsystemet skall bygga på trafiksäkerhet och tillgodose god fram-
komlighet och bärighet.

• Trafiksäkerhetsfrågorna  för oskyddade trafikanter skall förbättras genom komplettering av cykelvägnätet
i stadens centrala delar.

• Centrum skall göras mer gång- och cykelvänligt.
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1.2 Trafiknätsanalysens position i kommunens planering
Nedanstående figur visar planeringen av trafikens infrastruktur från vision och målbild till byggande, drift och
underhåll. Den visar också var i planeringsarbetet som trafiknätsanalysen kommer in, och vilka stödjande
dokument som kan används för trafiksäkerhetsarbetet. Trafiknätsanalysen utgör ett underlag för kommande
arbete med fördjupad översiktsplan för staden. Samtidigt ger den underlag för prioritering av åtgärder bl.a. för
budgetarbetet samt vägledning i det dagliga arbetet med trafikfrågor.

1.3 Syfte
Trafiknätsanalysen syfte är att identifiera de delar av blandtrafiknätet där de olika trafikslagen har motstridiga
anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet samt därefter söka nätåtgärder som minskar eller eliminerar
dessa konflikter. Kvalitetsanspråken orienterbarhet och tydlighet samt estetik och gestaltning kan i huvudsak
tillgodoses genom detaljutformning och gestaltning av gaturummet och påverkar alltså inte nätanalysen.

Nätanalysen har följande syften:

• att funktionsindela trafiknäten och visa vilka anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet som trafikslagen
har inom olika delar av näten,

• att visa var i gatunätet det finns motstridiga villkor,

• att föreslå nätåtgärder som begränsar dessa konflikter,

• att föreslå hastighetsklassificering som innebär önskad prioritering av vissa trafikslags anspråk,

• att visa var det finns kvarvarande kvalitetskonflikter som måste lösas med principutformning.

1.4 Omfattning
Trafiknätsanalysen omfattar Linköpings tätort.

1.5 Delaktighet och förankring
Trafiknätsanalysen följer handboken ”Lugna gatan”, vilket innebär att trafiksäkerheten ges större tyngd än
biltrafikens framkomlighet.

Samråd om trafiknätsanalysen har skett med bl a Teknik- och samhällsbyggnadsnämnden samt nämndens
referensgrupp för trafikplanering, Kommunstyrelsens planeringsutskott, Kommundirektörens ledningsgrupp,
Vägverket, Räddningstjänsten samt berörda tjänstemän på Teknik- och samhällsbyggnad och Gatuenheten.

Trafiknätsanalysen har varit föremål för remissbehandling från november 2003 till mars 2004. Under remiss-
tiden redovisades analysen vid sju allmänna möten i olika stadsdelar. Analysen har varit tillgänglig på kommu-
nens hemsida under remisstiden. Yttranden har inkommit från kommunala nämnder, utskott, politiska partier,
myndigheter, bolag, intresseföreningar och privatpersoner(sammanlagt 56 st).

1.6 Trafikutveckling och planeringsprinciper
I Linköping har sedan 1970-talet en planeringsprincip varit att undvika genomfartstrafik i de centrala delarna av
staden genom att erbjuda leder med hög hastighet runt staden samtidigt som låg hastighet accepteras i innersta-
den. Trafikutvecklingen visar att denna princip varit framgångsrik – trafiken har stegvis minskat i centrala staden
(C-snitt i nedanstående diagram) medan den kontinuerligt ökat i yttre staden (SO- och NV-snitt).

Trafiknätsanalysens position i planeringen

Reformdokumentet
”Säkrare trafikmiljö i tätort”

Nollvisionen

Drift och underhåll

Byggande

Principutformning

Nätanalys och
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TRAFIKUTVECKLING I LINKÖPING

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

68 74 80 86 92 98

år

tu
se

n
ta

l f
o

rd
o

n
/d

yg
n

C-snitt

SO-snitt

NV-snitt



5Trafiknätsanalys för Linköpings tätort

2. Anspråk – funktionsindelning
Nätanalysen utförs huvudsakligen inom den nätstruktur som bildas av de befintliga blandtrafikgatorna inom
tätorten. Övriga länkar kartläggs översiktligt för att klarlägga sammanhang och få en helhetsbild. Vart och ett av
trafiknäten indelas i funktionsklasser enligt de principer som anges i schema för varje trafikantslag. Ordnings-
följden har valts av utredningstekniska skäl och ger inte uttryck för någon prioritetsordning mellan trafikslagens
anspråk.

2.1 Bilnät
Biltrafikanternas anspråk på framkomlighet bedöms utifrån dagens biltrafiknät. Biltrafikens anspråk på fram-
komlighet kan delas upp i två delar, dels den enskilde trafikantens anspråk på hastighet, dels den samlade
trafikens anspråk på kapacitet.

Biltrafiknätets vägar och gator funktionsindelas med hänsyn till varje länks primära funktion. Funktionen på
länken avgör sedan vilket hastighetsanspråk bilisterna har.

Huvudnätet består av genomfarter/infarter och övriga huvudgator. Lokalvägnätet består av uppsamlingsgator
och lokalgator.

Utgångspunkten för redovisad funktionsindelning är den klassificering som finns i Trafikplan 90 kompletterad
med de inriktningar som lagts fast i översiktsplanen för kommunen 1998 och i den fördjupade översiktsplanen
för Innerstaden 1995.

Funktionsindelning

Nättyp

Huvudnät

Lokalnät

Längsta körsträcka mellan en start/målpunkt inne i ett område och närmaste anslutning till

huvudnätet bör inte överstiga 400 meter.

Länktyp Huvudsaklig trafikuppgift

Genomfart eller infart Biltrafik genom eller till en tätort

Huvudgata Biltrafik mellan tätortens olika områden

Uppsamlingsgata Biltrafik mellan ett område och

huvudnätet

Lokalgata Biltrafik inom ett område

Hastighetsanspråk

Under bilresans första (respektive sista) 100 meter inom ett område kan

hastighetsanspråket begränsas till gångfart

Länktyp

Genomfart eller infart

Övriga länkar i huvudvägnätet

Länk i lokalvägnätet

Färdhastighet

70 km/timme

50 km/timme

30 km/timme eller gångfart

Dagens trafikflöden plus de tillskott som beräknas uppstå när eventuella, nu kända

utbyggnadsprogram har genomförts.

Kapacitetsanspråk

Huvudgata, Järnvägsgatan

Lokalgata, Fjärilsvägen
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Hastighetsanspråk

Länktyp

Länk i basnätet i ytterområde

Länk i basnätet i innerstaden

Länk i servicenätet

Färdhastighet (km/timme) mellan hållplatser

50

30

Tillgängligheten är avgörande. Inga generella hastighetsanspråk.

2.2 Bussnät
Kollektivtrafikens attraktivitet beror bl a av linjens sträckning, färdhastighet, avståndet mellan hållplats
och målpunkt, turtätheten samt möjligheten att på ett enkelt sätt byta mellan olika linjer när det saknas
direktlinjer.

I trafiknätsanalysen har de olika busstrafiklinjerna delats upp efter funktion. Näten har olika anspråk på
färdhastighet och gångavstånd från hållplats till trafikanternas start- och målpunkter.

Trädgårdstorget

Funktionsindelning

Nättyp

Basnät

Huvudsaklig trafikuppgift

Utgör stommen i busstrafiksystemet. Basnätet omfattar stom-, lokal-,

landsbygds-, företags- och skollinjer. Målsättningen för gångavståndet

mellan hållplats och målpunkt i tätorten är att 90%  har högst 600 m

samt att 60% har högst 400 m.

Sammanbinder bostadsområden med centrum, serviceanläggningar och

terminaler. Sammanfaller delvis med basnätet, men stora delar ligger på

lokalgator för att komma nära start- och målpunkterna. Högst 100 m

gångavstånd till de viktigaste målpunkterna. På lokalgator kan

passagerare tas upp längs delsträckor.

Servicelinjenät

Kapacitetsanspråk

Kapacitetsbehovet klarläggs och säkras i anslutning till terminaler och omstigningsplatser samt på

sträckor där flera linjer löper tillsammans.

Kartan visar stom- och lokallinjer samt de landsbygdslinjer som trafikerar tätorten.

Nygårdsvägen
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2.3 Utryckningsnät
Utryckningsvägarna är viktiga i trafiknätsanalysen. Räddningstjänstens inställelsetid till olika målpunkter
är beroende av i vilken hastighet bilarna kan ta sig fram. Framkomligheten i korsningar längs vägen är
också av stor betydelse. Primära utryckningsvägar bör därför ges stor vikt vid hastighetsklassificering av
biltrafiknätet.

För ambulanstransporter finns det både ett hastighetsanspråk och ett anspråk på en jämn och rak väg för
att inte utsätta patienter för onödigt lidande. Räddningstjänsten kräver snabba utryckningsvägar för att i
tid kunna inställa sig vid till exempel en brand. I trafiknätsanalysen redovisas de primära ambulansvägarna
till och från akutmottagningen samt de primära utryckningsvägarna för brandförsvaret.

Polisens utryckningsvägar varierar beroende på att man oftast redan är ute i staden när larmet går. Därför
följer man inte vissa vägar som för ambulans och brandkår. Något nät för polisens utryckningar redovisas
därför inte i trafiknätsanalysen.

Funktionsindelning

Nättyp

Primärt

utryckningsväg

Sekundär

utryckningsväg

Huvudsaklig trafikuppgift

Omfattar större vägar till och från brandstation och sjukhus samt större vägar som

ofta används vid brådskande transporter.

Omfattar vägar som kan användas som alternativ till de primära utrycknings-

vägarna t ex då framkomligheten på de primära utryckningsvägarna är nedsatt.

Hastighetsanspråk

Nättyp

Primärt

utryckningsnät

Färdhastighet

50 km/timme samt små

fördröjningar i högtrafik.

Ambulans under utryckning

Djurgårdsgatan
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2.4 Cykelnät
Cykelnätet kan delas upp i två delar, ett övergripande nät och ett lokalt nät. Det övergripande nätet utgör
stommen i cykelnätet liksom huvudgatorna utgör stommen i biltrafiknätet. I det lokala cykelnätet görs
mestadels korta cykelturer inom närområdet. Redovisat huvudvägnät för cykel definierades i samband
med arbetet med cykelvägvisningen i Cykelstadsprojektet. Där gjordes avvägningar avseende storlek på
cykeltrafikströmmar, rimlig maskvidd, viktiga målpunkter och orienterbarhet. Nätet är ur vägvisnings-
synpunkt uppbyggt av 14 radiella stråk och 25 tvärstråk. I de flesta fall är redovisat nät viktigt även för
gående.

Anspråk på framkomlighet och säkerhet

Nättyp

Övergripande cykelnät

Lokalt cykelnät

Anspråk

Kontinuerligt, lättorienterat och tydligt nät som ger god färdhastighet med

hög komfort.

Säkerhet med beaktande av vuxna cyklisters trafikförmåga.

Lägre färdhastighet.

Säkerhet med beaktande av barns och äldres trafikförmåga.

Funktionsindelning

Nättyp

Övergripande cykelnät

Lokalt cykelnät

Huvudsaklig trafikuppgift

För cyklister som färdas längre sträckor t ex mellan bostad och

arbetsplatser, centrum, skolor, terminaler, större fritidsanläggningar etc.

För cyklister som dagligen färdas korta sträckor inom ett område mellan

bostad och skola, närservice, busshållplats etc.

För bägge funktionsklasserna gäller följande:

• I första hand eftersträvas separata cykellänkar med sådan genhet, profilstandard och frihet från
fördröjande passager att de ger högre framkomlighet än närliggande, alternativa förbindelser där
cykeltrafiken inte är separerad från biltrafiken.

• I andra hand utnyttjas lågtrafikerade blandtrafikgator med 30 km/timme eller gångfart.

Anspråk vid korsning av billänk

Bilhastighet högst 30 km/timme vid cykelpassage i plan.

Planskildhet där bilhastigheten är större än 30 km/timme.

Cykeltrafikanters och gångtrafikanters anspråk på att korsa bilnätet sammanfaller oftast till gemensamma
punkter, se avsnitt 2.5 Gång- och cykelpassager.

Cykelstråk längs nya Tanneforsvägen

Cykelstråk längs Westmansgatan
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2.5 Gång- och cykelpassager
Gångtrafikens färdhastighet längs gångnätets länkar är given inom de gränser som är satta av individernas
prestationsförmåga. Därvid förutsätts att detaljutformningen inte innebär någon begränsning för någon
kategori av gångtrafikanter. Det finns därför ingen anledning att, som underlag för nätanalysen,  indela
gångtrafiknätet i funktionsklasser med skilda anspråk på färdhastighet längs länkarna. Däremot finns
anledning att redovisa de gåendes anspråk på att korsa biltrafiknätets länkar med god trafiksäkerhet och
framkomlighet. Cyklisterna har ofta anspråk på att korsa biltrafiknätet i samma punkter som de gående.

Gående och cyklisters anspråk att korsa biltrafiknätet

Målpunkter i länkens omgivning

Butiker, kontors- och bostadsentréer, servicelokaler,

busshållplatser eller liknande målpunkter finns på båda

sidor av länken.

Målpunkterna för gående finns samlade till vissa lägen

längs länken så att gående naturligt väljer att korsa på

bestämda gångpassager.

Inga aktiviteter/målpunkter utmed länken. Alla aktiviteter/

målpunkter är samlade på ena sidan av länken.

Anspråk

Gående ska kunna korsa var som

helst utmed biltrafiklänken.

Gående och cyklister ska kunna korsa

biltrafiklänken på bestämda gång- och

cykelpassager.

Gående och cyklister har inga anspråk

att korsa biltrafiklänken.

Anspråk på bilhastighet vid korsning av billänk

Gång- och cykeltrafikens korsningsanspråk

Korsa biltrafiklänken var som helst utmed länken.

Korsa biltrafiklänken på bestämda gång- cykelpassager.

Vid gångpassage som används av många

funktionshindrade.

Biltrafikens hastighet (km/timme)

Högst 30 km/timme utmed hela länken.

Högst 30 km/timme vid gång- och

cykelpassager.

Gångfart.

Gång- och cykelpassage av Hamngatan

På Storgatan är behovet att korsa gatan spritt på hela sträckan
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3. Bedömning av kvaliteter
Kvalitetsbedömningarna i trafiknätsanalysen omfattar trafiksäkerhet
och framkomlighet och genomförs i samma ordningsföljd som
anspråken för trafiknäten i föregående kapitel.

3.1 Definition av kvaliteter
Trafiksäkerhet och trygghet
Risken för att dödas eller skadas allvarligt i trafiken bör fortlöpande
minskas mot noll. De som går eller cyklar inom staden bör inte hindras
eller störas av biltrafiken så att deras livskvalitet begränsas i avsevärd
grad. Särskilt gäller att barn, äldre och funktionshindrade bör kunna
förflytta sig tryggt och säkert mellan bostaden och sina vanligaste
målpunkter.

Kurvan i figuren ovan visar sambandet mellan hastighet och risken att bli
dödad i en trafikolycka för bil mot fotgängare, för bil mot bil i sidokrock
och för bil mot bil i frontalkrock. Kurvorna visar att i trafiknätet bör
hastigheten på biltrafiken inte vare högre än ca 30 km/timme där gående
och cyklister korsar gatan. Vidare bör hastigheten inte vara högre än
50 km/timme där det finns risk för sidokrock mellan två personbilar.
I trafiknätsanalysen är kvalitetsbedömningen av trafiksäkerheten
baserad på hur väl dessa båda villkor är tillgodosedda.

Framkomlighet
Stadens gatunät bör utformas, dimensioneras och regleras så att
gående, cyklister, busstrafikanter och bilister ges möjlighet att med
rimlig lätthet få tillgång till stadens utbud och aktiviteter. Därvid bör
barnens, de äldres och de funktionshindrades behov och prestations-
förmåga vara dimensionerande.

• Gult betyder mindre god framkomlighet för biltrafiken men kan
godtas om den ger högre kvalitet för gåendes och cyklisters trafik-
säkerhet.

• Rött betyder låg framkomlighet för biltrafiken men kan godtas under
begränsad tid, om den ger högre kvalitet på gåendes och cyklisters
trafiksäkerhet.

Av kartan framgår att framkomligheten för biltrafiken huvudsakligen är
god.

I de fall anspråken på framkomlighet för olika trafikslag står i konflikt med
varandra bör framkomligheten för gående av olika kategorier samt för
cyklister, busstrafikanter och utryckningsfordon prioriteras före bil-
trafikanternas anspråk på framkomlighet.

Kvalitetsnivåer
För att beskriva hur väl olika anspråk tillgodoses för varje trafikslag
används en tregradig skala. Kvalitetsnivåerna beskrivs med färgkoderna
grön, gul och röd, där grön färgkod står för god kvalitet, gul står för mindre
god kvalitet och röd står för låg kvalitet.

Krockvåldskurva

3.2 Bilnät
Den genomsnittliga färdhastigheten under den högst belastade timmen
på dygnet används som bedömningsgrundande för biltrafikens fram-
komlighet. Enstaka punktvisa hastighetsnedsättningar ger ingen kvalitets-
sänkning.

Färgkod

Grön

Gul

Röd

Kvalitets-

nivå
Hur väl

tillgodoses

anspråket?

Helt

Delvis

Inte alls

Kommentar

Godtas alltid.

Kan godtas begränsad tid eller

kan godtas om andra väsentliga

kvaliteter eller kostnader vinns.

Kan inte godtas eller kan godtas

viss begränsad tid.

God

Mindre

god

Låg

Kvalitetsnivå vid angiven färdhastighet (km/timme)

Länktyp ≤  25 25-40 40-60 ≥ 60

Genomfart/Infart - röd gul grön

Huvudgata röd gul grön grön

Lokalgata grön grön grön -

Sedan mätningen gjorts har ett stort antal
signalreglerade korsningar fått prioritering för
buss. Detta har sannolikt ökat medelför-
dröjningarna. På några avsnitt har körfält
tagits bort till förmån för bl a gång- och
cykelbanor vilket också påverkar biltrafikens
hastighet. Nya Tanneforsvägen har byggts
om vilket innebär att hastigheten där har
sänkts. I Tornby ligger maxtrafiken utanför
de tider som mätts i denna undersökning
vilket kan ge en något felaktig bild av fram-
komligheten. I framförallt innerstaden har den
nya lagen om att biltrafiken har väjningsplikt
för gående inneburit att hastigheten sjunkit i
vissa punkter.
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3.3 Bussnät
Kvalitet på busstrafikens framkomlighet bedöms utifrån färdhastigheten under den högst belastade timmen
på dygnet. Färdhastigheten avser hastighet inklusive acceleration och retardation men exklusive
hållplatsstopp. Enstaka punktvisa hastighetsnedsättningar ger ingen kvalitetssänkning. Uppgifter om
fördröjningar i korsningar från 1999 finns, men redovisas inte eftersom bussprioritering i trafiksignaler har
införts stegvis sedan mätningen gjordes, vilket sannolikt har förbättrat framkomligheten. På några avsnitt
har körfält tagits bort till förmån för bl a gång- och cykelbanor vilket sannolikt har påverkat busstrafikens
hastighet. I framförallt innerstaden har den nya lagen om att trafiken har väjningsplikt för gående inneburit
att hastigheten sjunkit i vissa punkter.

- Grönt betyder god standard som alltid kan godtas.

- Gult betyder mindre god framkomlighet för busstrafik men kan godtas om den ger högre kvalitet på
gåendes och cyklisters trafiksäkerhet.

- Rött betyder låg framkomlighet som inte kan godtas.

Låg kvalitet redovisas i första hand i den centrala delen av staden. Här finns många konkurrerande
anspråk som gör det svårt att hålla hög hastighet. Utanför innerstaden är det i första hand täta avstånd
mellan hållplatser/korsningar som gör att hastigheten blir låg på några avsnitt.

Kvalitetsnivå vid angiven färdhastighet exklusive hållplatsstopp
(km/timme)

röd gul grön

Länkar i basnät ≤ 20 20-30 ≥ 30

Resecentrum

Trädgårdstorget

Trädgårdstorget
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3.4 Utryckningsnät
Utryckningstrafiken har stora krav på framkomlighet. Även under rusningstrafik bör
dessa fordon ha en god framkomlighet  på de primära utryckningsvägarna.

Enstaka punktvisa hastighetsnedsättningar i utryckningsnätet ger inte kvalitetssänkning.Kvalitetsnivå vid angiven färdhastighet, km/timme

Länktyp < 30 30-50 > 50

Preliminärt utryckningsnät röd gul grön

- Grönt betyder god framkomlighet för utryckningsfordon som alltid kan godtas.

- Gul betyder mindre god framkomlighet för utryckningstrafik men kan godtas om man
får högre kvalitet på gåendes och cyklisters trafiksäkerhet.

- Rött betyder låg kvalitet som inte kan godtas.

Av kartan framgår att framkomligheten i ytterområdena är av god kvalitet. Inne i centrum-
området är framkomligheten däremot mindre god samt låg.

Drottninggatan, en viktig del i utryckningsnätet

Insatstiderna i sydväst är svåra att klara och signalprioritering sker därför i sju riktningar.
Polisen har signalprioriterad utryckningsväg från Garnisonen via Djurgårdsgatan
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3.5 Cykelnät
Kvalitetsbedömning av cyklisters säkerhet
Kriterierna i tabellen nedan avser bedömning av kvaliteten på cykeltrafikens säkerhet. Säkerheten i
cykelnätet beaktas utifrån vuxna cyklisters trafikförmåga. Blandtrafik på gator med högre färdhastighet
än 30 km/timme för biltrafiken är inte att betrakta som god kvalitet avseende cyklisters säkerhet.

Kvalitetsbedömning av cyklisters framkomlighet
På det övergripande cykelnätet finns utöver kravet på trafiksäkerhet anspråk på ett kontinuerligt, lätt-
orienterat och tydligt nät som ger en god färdhastighet och hög komfort. Dessa parametrar sammanvägs
och kvalitetsbedöms under begreppet framkomlighet utifrån separeringsgrad i det befintliga nätet.

För god kvalitet vad gäller kontinuitet och framkomlighet i det primära cykelnätet ska cykeltrafiken vara
separerad från biltrafiken. Cykelfält bedöms ge en god kvalitet avseende på kontinuitet och framkomlig-
het men är ur trafiksäkerhetssynpunkt sämre.

På nästa sida redovisas kvalitetsbedömningen av det övergripande cykelnätets säkerhet. Motsvarande
karta för cyklisters framkomlighet blir snarlik då kvalitetskriterierna för denna bedömning i stort sett
överensstämmer med kriterierna för säkerhet.

På vidstående karta redovisas resultatet från en enkel undersökning avseende var cyklisterna upplever
framkomlighetsproblem.

3.6 Gång- och cykelpassager
Trafiksäkerheten på gång- och cykelpassager bedöms efter biltrafikens hastighet.

En säker gång- och cykelpassage erhålls om biltrafikens hastighet inte överskrider 30 km/timme. Bilarnas hastighet
har bedömts utifrån skyltad hastighet och sedan korrigerats med hänsyn till faktiska hastighetsmätningar. Tids-
separering i trafiksignal har inte bedömts höja säkerhetsnivån. Detta gäller främst friliggande signalreglerade
övergångsställen. Signalreglerade övergångsställen i hela korsningen kan ha en sådan effekt men har inte medtagits i
denna bedömning. I de riktningar oskyddade trafikanter är fullständigt tidsseparerade i sådan korsning, erhålls bättre
säkerhet.

< 30 km/timme 30 – 50 km/timme > 50 km/timme

Kvalitetsnivå för korsande gång- och cykeltrafik vid angiven färdhastighet (85-percentilen)

Kvalitetsnivå Grön Gul Röd

Anm: 85-percentilen innebär att 85 % av biltrafiken underskrider angiven hastighet

• Gult betyder mindre god kvalitet och kan godtas under begränsad  tid.

• Rött betyder låg kvalitet och kan inte godtas.

Länktyp Oseparerad cykeltrafik Cykelfält Separat cykelbana

Kvalitetsnivå på cykelnätet med avseende på säkerhet

Cykelnät på huvudgata (50 km/timme och högre) Röd Gul Grön

Cykelnät på lokalgata Gul Gul Grön

Cykelnät på lokalgata max 30 km/timme Grön Grön Grön

Länktyp Oseparerad cykeltrafik Cykelfält Separat cykelbana

Kvalitetsnivå på cykelnätets framkomlighet

Övergripande cykelnät på huvudgata Röd Gul Grön

Övergripande cykelnät på lokalgata Gul Grön Grön
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3.7 Kontroll mot olycksstatistik
Som en kontroll av kvalitetsbedömningen har en jäm-
förelse gjorts med polisrapporterade olyckor med
oskyddade trafikanter under en period av fem år, 1996
tom 2000 som framgår av vidstående karta. Det verkliga
antalet olyckor är avsevärt högre, då olyckor med enbart
egendomsskada sällan rapporteras. Olyckor med
personskada rapporteras dock oftast. Det totala antalet
olyckor var 1855 stycken under perioden. Person-
skador uppstod i 840 stycken olyckor. Under perioden
har det inträffat 4 olyckor med dödlig utgång.

Olyckor med oskyddade trafikanter inblandade har
framför allt skett i korsningspunkter med biltrafiken.
Olyckor med oskyddade trafikanter sker till stor del på
blandtrafikgatorna i centrum men även enskilda kors-
ningar längre ut är drabbade. Det gäller t ex korsningen
Bergsvägen-Industrigatan och Rydsvägen-gång-och
cykelväg mot universitetet. Även Malmslättsvägens
korsningar är olycksdrabbade trots signalregleringar
liksom Abiskorondellen på Bergsvägen. Korsningen
Vistvägen-Söderleden är relativt nyligen ombyggd och
statistiken därför inte helt relevant. I områdena Ryd och
Skäggetorp förekommer också en hel del olyckor med
oskyddade trafikanter. Olycksbilden visar relativt god
överensstämmelse med kvalitetsbedömningen avseende
säkerhetsstandard. Olyckorna är koncentrerade till
innerstaden samt till korsningspunkter med huvudnätet
för biltrafik i halvcentrala delar där bedömningen sam-
tidigt redovisar röda och gula avsnitt.

Karta 11A visar samtliga polisrapporterade olyckor med
skadade och dödade för perioden 1999-2001. En av de
mest olycksdrabbade korsningarna avseende fordon är
Vallarondellen.

En jämförelse har gjorts mellan antalet sjukhus- och
polisrapporterade olyckor under åren 1998-2000 och
framgår av nedanstående tabell.

Under samma period redovisas antalet lätta (LS) och svårt (SS) skadade i polisrapporterade
olyckor. Två döda har rapporterats och ingår i svårt skadade.

Lätt (LS) och svårt (SS) skadade i polisrapporterade olyckor under perioden 1998-2000

Oskyddade trafikanter (gång, cykel, moped, fotgängare) utgör cirka 40% av de skadade.

Cykel Moped Fotgängare Motorfordon MC Summa

Polis
145 12 48 368 7 580

61 0 13 40 10 124

LS

SS

Jämförelse mellan sjukhus- och polisrapporterade olyckor

Rapport Cykel Fotgängare Motorfordon Summa

Polis 212 37 419 668

Sjukhus 1284 304 1269 2857

Polis/sjukhus 0,17 0,12 0,33 0,23

Polisrapporterade olyckor 1996-2000 med oskyddade trafikanter
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3.8 Kontroll av bullernivåer
Karta 12 visar beräknade ekvivalenta bullernivåer vid fasad vid bostäder längs huvudvägnätet. Underlag
till karta för Linköping finns i TRAFIK 2000, rapport 5. I den rapporten är uppdelningen gjord i fler
intervall.

• Gult betyder mindre god kvalitet och kan godtas under begränsad tid.

• Rött betyder låg kvalitet och kan inte godtas.

Vid fasad < 55 dB(A) 56 – 64 dB(A) > 65 dB(A)

Kvalitetsnivå vid angiven ekvivalent trafikbullernivå, dB(A)

Kvalitetsnivå Grön Gul Röd

Vid nybyggnad av bostadshus är riktvärdet 55 dB(A) utomhus, Riksdagen har också antagit 55 dBA
som långsiktigt planeringsmål även för befintlig miljö.

Exempel på maximala ljudnivåer från olika källor

De högsta bullernivåerna finns i den centrala delen av staden där trafikmängderna är som störst och husen ligger
nära gatan. Föreslagen inriktning, att motverka trafikökningar i centrala staden, är således viktigt även ur buller-
synpunkt. Lägre hastigheter medför också i de flesta fall lägre bullernivå. Ett stort antal bostäder har buller-
skyddats under de senaste decennierna. Behov av ytterligare åtgärder finns. Höjning av skyltad hastighet, som
föreslås på vissa avsnitt i yttre staden, kan medföra högre ljudnivåer och därmed kan särskilda bullerskydds-
åtgärder krävas.

Även när det gäller luftföroreningar från trafik så är situationen sämst i den centrala delen av staden. Beräk-
ningar visar att halterna av koloxid och kvävedioxid ligger under aktuella riktvärden för samtliga gator. Mät-
ningar av partikelhalterna längs Drottninggatan pekar dock mot att vi ligger nära miljökvalitétsnormen. Det finns
således anledning att även fortsättningsvis arbeta aktivt för miljövänligare trafik. Trafikens utsläpp av avgaser
varierar med hastigheten. Generellt gäller att jämn och låg hastighet ger låga utsläpp med ryckig körning upp till
höga hastigheter ger större utsläpp. Skillnader finns dock beroende på vilka avgaskomponenter som avses.

Tåg/Popmusik

I närheten av jetplan

Smärtgräns

Normalt samtal

Svagt vindbrus

Knappt hörbart ljudSovrum

Storstad

Personbil

Startande långtradare
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4. Förslag till förändringar
4.1 Jämförelse mellan anspråk och nuvarande kvalitetsnivå
Inom trafiksektorn finns två mål som ofta kommer i konflikt:

- Snabba transporter, hög hastighet, god framkomlighet.

- Minskning av antalet olyckor / god trafiksäkerhet.

I Linköping finns en målsättning att det yttre trafikledsnätet ska ha hög hastighet för att vara ett attraktivt
alternativ till att åka genom innerstaden. Samtidigt finns nollvisionen och trafiksäkerhetsmål som bl a innebär
att man inte kan acceptera lösningar där oskyddade trafikanter riskerar att kollidera med fordon med högre
hastighet än 30 km/timme.

Nätanalysen visar att denna kvalitetskonflikt är löst genom separering av trafikslagen i stora delar av staden.
I centrala och halvcentrala staden visar dock analysen att konflikten kvarstår på många avsnitt, exempelvis
delar av: Drottninggatan, S:t Larsgatan, Vasavägen, Järnvägsgatan, Hamngatan, Östgötagatan, Djurgårds-
gatan, Bergsvägen, G:a Tanneforsvägen och Söderleden.

Det finns två principiella lösningar på ovanstående kvalitetskonflikt:

1. Planskild korsning. Kan användas där särskilt höga krav ställs på hög hastighet för biltrafiken (på yttre
tangentiella leder). Där gång- och cykeltrafiken är omfattande och där fysiskt utrymme finns.

2. Sänkning av biltrafikens hastighet till 30 km/timme. Kan användas punktvis där kraven på hög hastighet för
biltrafiken är lägre (centralt samt på radiella leder halvcentralt). Där gång- och cykeltrafiken är omfattande
bör hastighetssäkrande åtgärder vidtas. Där det är få oskyddade trafikanter kan modern teknik i form av
variabla skyltar med dynamisk hastighetssänkning vara ett alternativ. På andra gatuavsnitt kan automatisk
hastighetsövervakning via kameror vara en lösning.

Förslag till funktionsindelning
Definitioner:

Förbifart - leder trafik förbi staden.

Genomfart/infart - hög andel trafik genom staden eller trafik in till staden.

Huvudgata - förmedlar trafik mellan olika områden i staden.

Utgångspunkten för tidigare redovisad funktionsindelningen är den klassificering som finns i Trafikplan 90
kompletterad med de inriktningar som lagts fast i översiktsplanen för kommunen 1998 och i den fördjupade
översiktsplanen för Innerstaden 1995. Strukturen är i huvudsak stabil och tydlig. Därför föreslås endast ett fåtal
förändringar.

Inriktningen är att undvika genomfartstrafik i de centrala delarna av staden genom att erbjuda leder med hög
hastighet runt staden samtidigt som låg hastighet accepteras i innerstaden. Runt staden kvarstår följande leder
som förbifart/(genomfart): E4:an, riksväg 34 och riksväg 35. Leder som kvarstår med tydlig infartsfunktion är:
Malmslättsvägen (utanför Y-ringen), Nya Ledbergsvägen, Bergsvägen, Ekängsvägen, Norrköpingsvägen,
Vårdsbergsvägen, Brokindsleden, Haningeleden och Lambohovsleden.

I de flesta fall övergår genomfart/infart till huvudgata när Yttre ringen nås. Där infarterna når Yttre ringen fördelas
infartstrafiken på flera leder och andelen tangentiell trafik mellan olika delområden i staden blir dominerande.
Undantag är rv 35 genom Tannefors som har viss förbifartstrafik samt norra delarna av Haningeleden-
Lambohovsleden som utgör en förbifart söder om staden. Innanför Yttre ringen föreslås ett nät med klassningen
huvudgata. De viktigaste förslagen till ändrad funktion redovisas nedan.

1. Innanför Centrumringen föreslås S:t Larsgatan, Drottninggatan och Djurgårdsgatan tillhöra lokalnätet.
Gatornas funktion ska i första hand vara att förmedla trafik till de olika parkeringsanläggningarna i denna
del av innerstaden Redan i översiktsplanen för Innerstaden 1995 föreslogs att dessa gator skulle anpassas
till 30 km/timme och minskad genomfartstrafik. Både Djurgårdsgatan och S:t Larsgatan saknar tillåtna
fortsättningar norrut för genomgående biltrafiken och fungerar därför i första hand som matningar till stads-
kärnan. S:t Larsgatan har dessutom de senaste åren fått en stärkt funktion för kollektivtrafiken. Inriktningen
är vidare att minska den genomgående trafiken på Drottninggatan.

4. Kallerstadsleden var tidigare klassad som genomfart/infart. Med tanke på den tangentiella sträckningen är
funktionen mer att förmedla trafik mellan olika delområden i staden än genomfart/infart och leden föreslås
därför klassad som huvudgata.

5. Nya Tanneforsvägen har varit huvudgata men föreslås nu bli uppsamlingsgata då den i första hand ske
förmedla trafik som har målpunkt längs gatan.

6. G:a Kalmarvägen - Bygatan föreslås bli lokalgata (i enligt med detaljplan).

7. Landbogatan föreslås få funktionen huvudgata. I enlighet med översiktsplan för Övningsområdet föreslås
den södra delen i framtiden omvandlas till infart som en del i Åsmestadleden med 70 km/timme medan den
norra kvarstår som huvudgata med 50 km/timme.

När nya länkar byggs ut uppkommer ofta möjligheter/behov att förändra funktionen. Nedanstående funktions-
förändringar kan bli intressanta när nya länkar byggts.

• När Östra länken byggts finns möjligheter att funktionsändra Gamla Tanneforsvägen. Huvudgata eller
uppsamlingsgata kan diskuteras beroende på hur gatorna kopplas till Östra länken.

• Nygårdsvägen-Glyttingevägen-Rydsvägen kan på sikt få ökad betydelse som en del i en ringled utanför
Yttre ringen. Det är därför viktigt att redan nu hålla uppe standarden på detta stråk.

• Om Tvärleden byggs kan norra delarna av Haningeleden-Lambohovsleden klassas om från infart/genom-
fart till huvudgata.

• Om västra motorvägsinfarten (Malmslättsvägen) ansluts till Universitetsvägen kan det bli aktuellt med för-
ändrad klassificering.

• Planerade nya huvudgator är Ullevileden mellan Bergsvägen och Bonnorpsgatan samt Bonnorpsgatan
mellan Ullevileden och Tornbyvägen.
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4.2 Hastighetsklassificering av huvudnätet
Som redan redovisats under punkt 4.1 är biltrafikens hastighet på olika delar i nätet en av de viktigaste
förutsättningarna både när det gäller att avlasta innerstaden biltrafik och att minska antalet olyckor.

- Att undvika genomfartstrafik i de centrala delarna av staden genom att erbjuda leder med högre hastighet runt
staden samtidigt som lägre hastighet accepteras i innerstaden.

- Kollektivtrafikens framkomlighet och tillgänglighet skall beaktas så att kvalitetsnivån god standard eftersträvas.

Även utformningen av huvudgator som leder till och genom den centralaste delen av staden är viktiga i valet
mellan att åka genom eller runt. Därför föreslås att denna typ av gator, i de fall stora säkerhets- eller
miljövinster kan nås, får tåla hastighetssänkningar i vissa punkter.

Nollvisionen innebär att man inte kan acceptera lösningar där oskyddade trafikanter riskerar att kollidera
med fordon med högre hastighet än 30 km/timme. På sikt bör således passager med oskyddade trafikanter
göras planskilda eller hastighetsäkras till 30 km/timme. Dagens bilpark klarar endast sidokollisioner upp till
50 km/timme. Detta innebär att hastigheten i biltrafikkorsningar bör vara högst 50 km/timme. I några fall vid
stora trafikmängder och där stadsbild och utrymme så medger kan planskild korsning vara en lösning. I
framtiden kan dynamiska hastighetsgränser bli alternativ där det är små korsande trafikmängder.

Det finns ett antal gator som en gång byggts för 70 km/timme och sedan skyltats om till 50 km/timme utan
ytterligare åtgärder, exempelvis delar av: Ålerydsvägen, Vistvägen, Vårdsbergsvägen, Söderleden och
Universitetsvägen. Biltrafikens medelhastighet blir här långt över 50 km/timme. Trafikanternas bedömning
av rimlig hastighet avviker således markant från den hastighet som väghållaren satt. Detta leder till minskat
förtroende för väghållaren och underminerar ambitionen att följa lagar och regler. Plankorsningar med en
blandning av fordon och oskyddade trafikanter i dessa miljöer innebär risk för olyckor med svåra person-
skador. I vissa fall föreslås nedan planskilda korsningar eller hastighetssäkring. I de fall gatorna är skilda
från oskyddade trafikanter och de har en viktig funktion att göra det attraktivare att åka runt innerstaden
förslås höjningar av hastigheten.

- Kollektivtrafikkörfält bör övervägas där det ger bussarna uppenbara tidsvinster och övriga körfält ger
tillräcklig kapaciteten för biltrafiken.

Vid hastighetsklassificering av huvudnätet används följande gatutyper:

50/30-gatan. Gatan utformas för 30 km/timme där oskyddade trafikanter korsar körbanan, i övrigt 50 km/
timme. Gatan bör ha både cykelbanor och gångbanor. Målpunkterna för gående längs gatan och korsande
cykelstråk är ofta så lokaliserade att gång- och cykeltrafiken kan styras till särskilda passager. Dessa är
hastighetssäkrade till 30 km/timme.

50/50-gatan. Hastigheten är 50 km/timme både på sträckor och i korsningar. GC-trafiken är helt separe-
rad, även i korsningspunkter, vilket innebär att oskyddade trafikanter måste passera gatan planskilt.

70/50-gatan. Där oskyddade trafikanterna inte har några anspråk att korsa gatan eller där dessa båda
trafikantgrupper kan korsa gatan i planskildhet. Hastigheten är 70 km/timme på sträckor och 50 km/timme
i korsningar.

70/70-gatan har en högsta hastighet på 70 km/timme både på sträcka och i korsningar, vilket i princip
innebär att alla korsningar utförs planskilda.

Kartan visar de hastighetsklasser som ger en önskad avvägning mellan biltrafikens hastighet
respektive gåendes och cyklisters anspråk på säkra passager.

Nedan redovisas förslag till långsiktig inriktning avseende förändringar av hastighetsgränser på huvudväg-
nätet.

Höjning av skyltad hastighetsgräns
Ö1. Ålerydsvägen mellan Haningeleden och Vistvägen

uppgraderas till 70/50-gata. Tangentiell led som är

viktig för att göra det attraktivare att köra runt

centrala staden. För att klara säkerheten  bör gc-

tunnel eller motsvarande byggas vid

Tinnerbäcksstråket och hållplatserna vid Polerare-

gatan bör flyttas västerut till befintlig gc-tunnel.

Ö2. Haningeleden mellan Vistvägen och Aftongatan,

förlängning av 70 km/timme-sträcka. Busshåll-

platser flyttas till gc-tunnel.

Ö3. Vistvägen mellan Ullstämmarondellen och Aspnäs-

vägen, förlängning av 70 km/timme-sträcka. Gc-

tunnel under Vistvägen.

Ö4. Vårdsbergsvägen mellan Ullstämmarondellen och

Tallholmsvägen, uppgradering till 70/50-gata. Gc-

tunnel under Vårdsbergsvägen väster om

Möjetorp är en förutsättning.

Ö6. Universitetsvägen, uppgradering till 70/50-gata

mellan Vallarondellen och Lambohovsleden. Gc-

tunnlar alternativt flyttning av busslinjer så att

gångtrafikanter inte behöver korsa vägen. Viktigt

att bussarna tar sig ut från universitetsområdet.

Ö7. Glyttingevägen, uppgradering till 70/50-gata mellan

Rydsvägen  och Berggårdsvägen. Litet behov för

oskyddade att korsa gatan. Åtgärder i form av

bullerskydd, korsningsförändringar och gc-

passager krävs.

Ö9. Nygårdsvägen, uppgradering till 70/50-gata mellan

Nya Ledbergsvägen och planerad anslutning till

Bergsvägen-Ullevileden. Visst behov för

oskyddade att korsa gatan (busshpl + koloniomr).

Framförallt behov att hålla uppe standarden på sikt

då detta kan blir en del av en ring utanför Y-ringen.

Åtgärder vid gc-passager och korsningar krävs.

Ö10. Hagalundsvägen, uppgradering till 70/50-gata

mellan Råtorpsgatan och Torvingegatan. Lång

sträcka med god standard och utan konflikter.

Ö 11. Skonbergavägen. Analys av möjligheterna att

tillåta 70 km/timme. Relativt litet behov för gc-trafik

att korsa. Relativt korta avstånd mellan anslutande

gator.

Minskning av skyltad hastighetsgräns
M1. Söderleden, säkring av 30 km/timme vid övergångs-

ställen vid Berga kyrka, Prästbolsgatan, Skogsgatan

och Ödegårdsgatan. Undersök möjligheterna att ta

bort vissa övergångsställen.

M2. Djurgårdsgatan, 50/30-gata mellan Garnisonsvägen

och Lasarettsgatan. Säkring av 30 km/timme vid

övergångsställen vid Väbelgatan och ev Förenings-

gatan.

M3. Kaserngatan, 50/30-gata. Säkring av 30 km/timme vid

övergångsställen.

M4. Västra vägen, säkring av ög vid Skolgatan. Alternativt

tas ög bort.

M5. Vasavägen, 50/30-gata mellan Abiskorondellen och

Östgötagatan. Säkring av 30 km/timme vid övergångs-

ställen. Relativt låg hastighet idag tack vare refuger

etc.

M6. Östgötagatan, 50/30-gata. Säkring av 30 km/timme vid

övergångsställen vid Gustav Adolfsgatan (ombygg-

nad/ändrad skyltning till cirkulationsplats).

M7. Lasarettsgatan, 50/30-gata. Säkring av 30 km/timme

vid övergångsställen vid Naturcentrum och infart US.

M8. S:t Larsgatan, 50/30-gata mellan Lasarettsgatan och

Hamngatan. Säkring av 30 km/timme vid övergångs-

ställen vid Lasarettsgatan och Rosengatan.

M9. G:a Tanneforsvägen, 50/30-gata. Säkring av 30 km/

timme vid övergångsställen vid Gamla Norrköpings-

vägen (ev tidsbegränsat till morgontimmarna) och

Högatan (övriga ög kan ev tas bort).

M10. Gumpekullavägen, 50/30 mellan Norrköpingsvägen

och Gumpekullarondellen. Säkring av 30 km/timme vid

övergångsställen vid Vigfastgatan och Åsbjörns-

gatan.

M11. Vistvägen, hastighetssäkring av ög vid Bockhorns-

vägen, Prästbolsgatan (ev körfält bort), Hällgatan,

Lillgårdsgatan (ev körfält bort) Älgvägen, Haninge-

leden. Ev borttagning av de som är lite använda.

M12. Nygårdsvägen, hastighetssäkring av ög söder

Roxviksgatan och vid Tornbyvägen.
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4.3 Lokalgatunätet och indelning i 30-områden
Lokalnätets huvudsakliga uppgift är att förbinda bostäder, verksamheter, parkeringsplatser etc med huvud-
nätet. Här bör säkerhet och framkomlighet för gående och cyklister vara dimensionerande. I lokalnätet
finns oftast målpunkter för gående längs alla gator och anspråket att kunna korsa säkert får prioritet. Bil-
trafikanternas anspråk på färdhastighet är låg med hänsyn till de korta körsträckorna inom lokalnäten. Hastig-
heten inom lokalnäten bör vara högst 30 km/timme – därav begreppet ”30-områden”. Även gångfartsgatan
där hastigheten är betydligt lägre räknas till lokalnätet. För varje lokalnät bör avståndsvillkoret, högst 400
meters körsträcka på lokalgator till huvudvägnätet vara uppfyllt. Där detta inte är möjligt bör det finnas sk
uppsamlingsgator med 50/30-standard och som förbinder en grupp av lokalgator med huvudnätet.

Det finns idag ett stort antal områden med hastigheten begränsad till 30 km/timme i Linköpings tätort. Ungefär
hälften av områdena är förbudsskyltade (rödgul skylt) och hälften har rekommenderad maxfart 30 (blå skylt).
I många fall finns fartdämpande åtgärder i form av gupp, avsmalningar, blomlådor, refuger eller sidoför-
skjutningar. I andra fall är gatorna så korta eller smala att det upplevs naturligt att hålla 30 km/timme. Steg för
steg under flera årtionden har 30-områdena tillkommit - oftast efter önskemål från boende och verksamma.

Med hänsyn till trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, bullerstörningar m m bör hastigheten på lokalgatorna
i renodlade bostadsområden begränsas till 30 km/timme. Kartan på vidstående sida visar de områden som
långsiktigt föreslås vara 30-områden. I många fall redovisas uppsamlingsgator med 50/30 en bit in i områdena.
Varje område är unikt och åtgärderna måste också anpassas därefter. Här tas därför inte ställning till om
områdena ska skyltas med 30-förbud eller 30 rekommenderat – om det ska göras fysiska åtgärder eller om
gatorna i sig signalerar låg hastighet.

Genomförandet av de föreslagna 30-områdena före-
slås ske i den takt kommunens resurser medger.
Boende och verksammas önskemål ska beaktas.
I övrigt bör gator/områden med någon eller några av
följande förutsättningar prioriteras:

- Skola, daghem eller äldreboende i anslutning till
gatan.

- Gator där stor del av trafiken idag överskrider
30 km/timme.

- Lokalgator med stor risk för genomfartstrafik.

- Gator där boende och verksamma visar stor
enighet om införande av 30 km/timme.

- Gator som ingår i huvudcykelnätet och har stora
cykeltrafikmängder.

Vid åtgärder på lokalgator med kollektivtrafik är
det särskilt viktigt att anpassa utformningen för be-
kväm körning med buss och så att olägenheterna
för busspassagerarna ska bli så små som möjligt.

Renodlade industri/verksamhetsområden har i
huvudsak utelämnats i analysen då de oftast har
få oskyddade trafikanter.
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4.4 Förslag till huvudnät för cykeltrafik
Det huvudnät för cykel som redovisas på kartan på vidstående sida
innehåller endast små justeringar i förhållande till det nät som använts i
anspråks- och kvalitetsanalysen. Nätet definierades i samband med ar-
betet med cykelvägvisningen. Där gjordes avvägningar avseende stor-
lek på cykeltrafikströmmarna, rimlig maskvidd, viktiga målpunkter och
orienterbarhet. Nätet är ur vägvisningssynpunkt uppbyggt av 14 radiella
stråk och 25 tvärstråk. I de flesta fall är redovisat nät viktigt även för
gående.

Ingående länkar bör fortsättningsvis få extra hög kvalité ur alla aspekter.
Förutom kontinuitet, orienterbarhet, linjeföring, trafiksäkerhet, belys-
ning och beläggningskvalité bör vattenavrinning, snöröjning,
halkbekämpning, siktröjning och underhåll av linjer och vägmärken
prioriteras på detta nät.

På kartan föreslås också ett antal punktåtgärder och nya länkar i detta
nät. Föreslagna åtgärder baseras i första hand på säkerhets- och
olycksanalysen och i andra hand på behov som framkommit i andra
utredningar etc.

En förutsättning för höjd hastighet på huvudnätet för biltrafik är i flera fall
att planskilda passager ordnas för gång- och cykeltrafiken. Planskildhet
används i första hand där vi har stora biltrafikströmmar och där vi vill
medge hög bilhastighet samtidigt som gång- och cykeltrafiken är relativt
omfattande.

Avseende hastighetssäkring i enskilda punkter pågår det en omfattande
teknisk utveckling just nu. Exempel är dynamiska hastighetsgränser eller
varningsskyltar, hastighetsövervakning med automatisk kamera, dyna-
miska farthinder, visning av rekommenderad hastighet, visning av en-
skilda fordons hastighet. Traditionella åtgärder som avsmalningar, för-
höjda korsningar, blomlådor etc. kommer dock med säkerhet att vara
bästa och billigaste åtgärd under lång tid framöver. Val av åtgärd för
hastighetssäkring måste därför anpassas till de lokala förhållandena.

Exempel på behov av nya eller trafiksäkrade cykellänkar är:

1. Nya Ledbergsvägen mellan Skäggetorp och Tokarp.

2. Längs Smedstadsbäcken mellan Berga och Universitetet.

3. Östgötagatan mellan Vasavägen och Industrigatan.

4. Södra Stånggatan mellan Tullbron och Gumpekullabron.

5. Lasarettsgatan mellan Sandbäcksgatan och US-infart.

6. Garnisonsvägen mellan Musketörgatan och Söderleden.

7. Ödegårdsgatan mellan Skogslyckegatan och Munkhagsgatan.

8. Munkhagsgatan mellan Brokindsleden och Skogsgatan.

9. Rydsvägen 2-28 (längs Rydskogen).

10. Mårdtorpsgatan mellan Rydsvägen och Ryds allé.

11. Jägarvallsvägen mellan Ryd och Tingsvägen.

12. Lambohovsleden mellan tunnel öster om Teknikringen och
Jägarvallen.

13. Sveagatan mellan Götgatan och Östgötagatan.

14. Norrköpingsvägen  (lv 796) mellan Värdshusvägen och Rydsätters-
vägen.

Exempel på behov av planskildheter mellan biltrafik och gång- och
cykeltrafik (i vissa fall kan säkring av 30 km/timme vara en alternativ
åtgärd):

A. Roxviksgatan öster om Bergsvägen.

B. Industrigatan och Bergsvägen i anslutning till Bergsrondellen.

C. Industrigatan vid Grenadjärgatan.

D. Industrigatan – Östgötagatan.

E. Järnvägsgatan/Industrigatan vid Bantorget.

F. Ålerydsvägen vid Tinnerbäcken.

G. Vistvägen vid Ullstämmavägen.

H. Vårdsbergsvägen väster Möjetorp.

I. Haningeleden vid Smedstadsbäcken.

J. Lambohovsleden vid Smedstadsbäcken.

K. Rydsvägen i korsningen med infarten till Rydsvägen 2-28.

L. Nya Kalmarvägen norr om Kåparpsrondellen.

Exempel på behov av hastighetssäkring i enstaka punkter där huvud-
cykelstråk korsar huvudgatunät redovisas under 4.2 Hastighets-
klassificering.

Där en länk i ett huvudcykelstråk korsar en lokalgata bör huvud-
principen vara att cykelvägen byggs så att cykeltrafiken kan
passera på ett bekvämt sätt. Biltrafiken på lokalgatan måste då
sakta in och samspelet mellan bilist och cyklist förbättras.

Exempel på behov av hastighetssäkring i punkter där huvudcykelstråk
korsar lokalgator:

M. Måttgatan - Tinnerbäcksstråket.

N. Långgatan – Tinnerbäcksstråket.

O. Tunngatan - Vidingsjöstråket.

P. Ljunghagsvägen - Hackeforsstråket.

Q. Skogsgatan – Johannelundstråket.

R. Garnisonsvägen – Regementsgatan.

S. Vallavägen – Westmansgatan.

T. Jägarvallsvägen – Malmslättsstråket.

U. Teknikringen – Datalinjen.

Vidare finns behov av höjning av övergångsställen/cykelpassage för att
tydliggöra gällande regler där gc-stråk längs huvudled korsar lokalgata
exv. längs Malmslättsvägen, Kaserngatan, Vistvägen, Grenadjärgatan,
Rydsvägen och Nygårdsvägen.

Det finns även behov av generella åtgärder för att öka tillgänglighet,
framkomlighet, trygghet och säkerhet:

- komplettering av cykelvägvisning.

- översyn av vägmarkeringar för gång, cykel och mopedtrafik.

- plan för kompletterande belysning.

- åtgärder för att minimera dubbla trafikstopp i signalreglerade kors-
ningar.

- revidering av CY-TRÅD.
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5. Kontroll av måluppfyllelse
Föreslagna förändringar av trafiknätet har till syfte att lösa eller minska olika slag av nätproblem genom
prioriteringar och avvägningar mellan trafikslagens anspråk på framkomlighet och trafiksäkerhet.

5.1 Effekter för biltrafiken
Ökning av hastighet kommer med föreslagen hastighetsklassificering att ske på leder i yttre delen av staden
samt på leder runt inre staden.  Sänkningar av hastighet kommer med föreslagna åtgärder i första hand att ske
punktvis i de centrala delarna av staden samt i bostadsområden. Genom fortsatt arbete med att säkerställa en
god framkomlighet för biltrafiken i hårt belastade korsningar samt utbyggnad av nya länkar bedöms kapaciteten
i biltrafiknätet vara av god standard. Den sammantagna effekten på biltrafikens restider är svår att bedöma.
Mycket tyder dock på att skillnad mot dagens situation blir liten då både ökningar och minskningar föreslås.

5.2 Effekter för kollektivtrafiken
Gul eller röd standard för kollektivtrafiken orsakas i många fall av fördröjningar i korsningar eller på sträckor
där man konkurrerar om gatuutrymmet. Även korta hållplatsavstånd orsakar fördröjningar.

I trafiknätsanalysen sammanfaller i de flesta fall åtgärder för 30 km/timme med busshållplatsernas läge. Med en
sådan placering minimeras restidsfördröjningarna för busstrafik samtidigt som resenärerna får en säker väg till
och från hållplatsen.

Generellt innebär en minskad biltrafik i centrum en ökad framkomlighet för kollektivtrafiken. Förslagen till ökad
hastighet på vissa leder kommer busstrafiken tillgodo. Vid höjning av skyltad hastighet från 50 till 70 förändras
dock biltrafikens skyldighet att lämna företräde för buss som kör ut från hållplats. För att upprätthålla
kollektivtrafikens attraktivitet kan i vissa fall särskilda lösningar krävas.

I de fall busslinjer går genom föreslagna 30-zoner kan busstrafikens hastighet sjunka. Detta får analyseras
ytterligare i samband med genomförande av respektive zon. En avvägning får då ske mellan kollektivtrafikens
restider och oskyddade trafikanters säkerhet etc.

5.3 Effekter för utryckningstrafiken
Tidsvinsterna av förbättrad framkomlighet för utryckningstrafiken genom signalprioritering i större korsningar
bedöms vara minst lika stora som fördröjningarna av föreslagna sänkningar till 30 km/timme på några platser i
det primära utryckningsnätet. Målet att upprätthålla hög färdhastighet på det yttre vägnätet kommer även
utryckningstrafiken tillgodo. Sammantaget behålls därmed samma goda standard som idag.

5.4 Effekter för cykeltrafiken
Nya planskildheter, cykellänkar och sänkningar av biltrafikens hastighet i vissa punkter innebär framförallt
minskad olycksrisk för cyklisterna. Dessutom förbättras framkomligheten och cyklisternas restid minskar.
Sammantaget ökar detta attraktiviteten vilket sannolikt ökar antalet cyklande. Ökat cyklande visar på positiva
effekter för folkhälsan. I några fall föreslås ökad hastighet för biltrafiken vilket kan innebära ökade olägenheter
för ett litet antal cyklande.

5.5 Effekter för de gående
Föreslagna åtgärder i form av säkerställande av 30 km/timme för biltrafiken vid gångpassager ökar framkom-
ligheten och säkerheten för gående. Ökad tillgänglighet, minskade barriäreffekter och förbättrad orienterbarhet
är andra positiva effekter för gående. Förslaget om 30-zoner kan också ge en attraktivare och lugnare miljö
runt gatorna i bostadsområdena. I några fall föreslås ökad hastighet för biltrafiken vilket kan innebära ökade
olägenheter för ett litet antal gående.

5.6 Trafiksäkerhetseffekt
Föreslagna förändringar medverkar till att antalet olyckor med personskador kan minskas. Det viktigaste är att
olyckor med allvarliga personskador snabbt minskar. Genom lägre hastigheter uppnås ett bättre samspel mellan
olika trafikantgrupper. Ett minskat antal olyckor motsvarar betydande samhällsekonomiska vinster. År 2002
beräknades de materiella kostnaderna (ej riskvärdering) för olyckor inom kommunens väghållningsområde till
91 miljoner kr. Beräkningar av den totala olycksminskningen av åtgärder motsvarande förslagen har gjorts i
orter av Linköpings storlek. Dessa studier antyder en reduktion av antalet olyckor med 30-50 %. I några fall
föreslås ökad hastighet för biltrafiken vilket kan innebära ökade olycksrisker för ett litet antal trafikanter.

5.7 Miljöeffekter
Förslagen innebär att det blir trafiksäkrare och därmed attraktivare att gå och cykla vilket torde innebära färre
bilresor och positiva effekter ur miljösynpunkt. Lägre hastigheter och ett lugnare tempo i innerstaden innebär
lägre bullernivåer och minskade avgasutsläpp. Punktvisa hastighetssäkringar till 30 km/timme kan i vissa fall
leda till ökade avgasutsläpp och högre bullernivåer på korta avsnitt. Föreslagna ökningar av hastigheten kan i
vissa fall leda till ökad miljöbelastning. Sammantaget bedöms dock föreslagna åtgärder ge marginella föränd-
ringar ur miljösynpunkt.
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6. Kostnader och vinster
En uppskattning av kostnaderna för åtgärderna som föreslås i trafiknätsanalysen är osäkra. Detta samman-
hänger bl a med att det i nuskedet inte finns tillräckligt detaljerat underlag för att bedöma lämplig åtgärd och att
principer när det gäller utformning och estetik ej är fastlagda. För att få en uppfattning om storleksordningen har
trots allt en schablonmässig bedömning gjorts.

6.1 Kostnader
Åtgärder för ökad hastighet på huvudvägnätet
För att kunna höja skyltad hastighet krävs i de flesta fall åtgärder i form av planskildheter för gång- och
cykeltrafiken, flyttning av hållplatser till befintliga tunnlar och vänstersvängfält där lokalgator ansluter. En alter-
nativ åtgärd till planskildhet kan vara variabla skyltar med varning eller tillfälligt sänkt hastighet. Här pågår för
närvarande en snabb teknikutveckling. Kostnaden för en planskildhet är betydligt högre än för en anläggning
med variabla skyltar. Därför anges ett intervall där den högsta siffran anger omfattande ombyggnader och den
lägre alternativa enkla åtgärder.

Miljoner kr

Ö1 Ålerydsvägen mellan Haningeleden och Vistvägen 0,3 – 3

Ö2 Haningeleden mellan Vistvägen och Aftongatan 0,5 – 1

Ö3 Vistvägen mellan Ullstämmarondellen och Aspnäsvägen 0,3 – 2

Ö4 Vårdsbergsvägen mellan Ullstämmarondellen och Tallholmsvägen 0,5 – 2

Ö6 Universitetsvägen mellan Olaus Magnus väg och Hans Meijers väg 0,5 – 2

Ö7 Glyttingevägen, mellan Leopolds gata och Berggårdsvägen 0,1 – 1

Ö9 Nygårdsvägen, mellan Stiglötsgatan och ny anslutning till Bergsvägen 0,6 – 1,5

Ö10 Hagalundsvägen, mellan Köpetorpsgatan och Torvingegatan 0,1 – 0,5

Ö11 Skonbergavägen 0,3 – 2

SUMMA 4 - 15

Sammantaget ger de omfattande åtgärderna en summa på cirka 15 miljoner kronor och de enklare åtgärderna
cirka 4 miljoner kronor.

Åtgärder för minskad hastighet i punkter på huvudvägnätet
Enligt nollvisionen ska hastigheten sänkas till 30 km/timme i de punkter där oskyddade trafikanter riskerar att
kollidera med bilar. Den traditionella åtgärden brukar då vara fysiska åtgärder i form av gupp eller
avsmalningar. I de fall antalet korsande gående och cyklande är litet uppstår en svår avvägning mot olägenhete-
rna för biltrafiken. I dessa fall kan variabla skyltar med varning eller tillfällig hastighetssänkning vara alternativ.
Kombinationen med kameror för automatisk hastighetsövervakning är också en intressant möjlighet. Teknik-
utvecklingen går här snabbt framåt. Vid fortsatt analys bör man därför noga överväga lämplig åtgärd i varje
enskilt fall. Detta innebär också att kostnaden är svår att bedöma. Idag kostar oftast variabla skyltar mer än
fysiska åtgärder. Flera av åtgärderna ingår i större planerade gatuombyggnader. Osäkerheten gör att bedömda
kostnader anges i form av ett intervall.

30-områden
I ett stort antal bostadsområden föreslås högsta hastighet bli 30 km/timme. Områdena har olika gatustruktur
och kan indelas på olika sätt. En enkel bedömning ger cirka 100 områden. Då finns alla typer med, från en
enstaka kort gata där det räcker att sätta upp en skylt, till stora bostadsområden med långa raka gator där det
behövs fysiska åtgärder. Kostnaderna för att genomföra 30-zoner i alla dessa områden är därmed mycket svår
att bedöma. Om man antar att det räcker med enkla åtgärder som skyltar, ett mindre antal portar och farthinder
inne i områdena bedöms kostnaden bli cirka 4 miljoner kronor. Om det krävs ett större antal skyltar, portar och
farthinder bedöms kostnaden bli över 10 miljoner kronor.

           Miljoner kr

M1 Söderleden, övergångsställen vid Berga C m.fl. 0,3 - 1,0

M2 Djurgårdsgatan, ög vid Väbelgatan m.fl. 0,1 - 0,4

M3 Kaserngatan, ög vid Drabantgatan m.fl. 0,2 - 0,8

M4 Västra vägen, ög vid Skolgatan. 0,1 - 0,3

M5  Vasavägen, ög vid Banérgatan m.fl. 0,2 - 0,8

M6 Östgötagatan, ög vid Gustav Adolfsgatan. 0,1 - 0,3

M7 Lasarettsgatan, ög vid Naturcentrum m.fl. 0,1 - 0,4

M8 S:t Larsgatan, ög vid Rosengatan m.fl. 0,1 - 0,4

M9 G:a Tanneforsvägen, ög vid G:a Norrköpingsvägen m.fl. 0,1 - 0,4

M10 Gumpekullavägen, ög vid Vigfastgatan m.fl. 0,2 - 0,5

M11 Vistvägen, ög vid Lillgårdsgatan m.fl. 0,4 - 2,0

M12 Nygårdsvägen, ög vid Roxviksgatan m.fl. 0,1 - 0,4

SUMMA 2,0 - 7,7
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Cykelnätet
Förslaget till utbyggnad och upprustning av cykelnätet har indelats i följande grupper; cykellänkar, planskild-
heter, hastighetssäkring i enstaka punkter där huvudcykelstråk korsar huvudgata eller lokalgata. Genomgången
är inte heltäckande utan föreslagna åtgärder är de som kommit fram i analysen och i andra sammanhang.
Detaljerat underlag för kostnadsberäkning saknas men ett försök till översiktlig bedömning har gjorts. Kostna-
derna anges inom ett intervall och i miljoner kronor.

Nya cykellänkar eller säkerhetshöjande åtgärder på sträckor

Miljoner kr

Nya Ledbergsvägen mellan Skäggetorp och Tokarp. 4 - 7

Längs Smedstadsbäcken mellan Berga och Universitetet. 4 - 7

Östgötagatan mellan Vasavägen och Industrigatan. 0,3 - 1,5

Södra Stånggatan mellan Tullbron och Gumpekullabron. 0,5 - 1

Lasarettsgatan mellan Sandbäcksgatan och US-infart. 0,4 - 0,8

Garnisonsvägen mellan Musketörgatan och Söderleden. 1,5 - 3

Ödegårdsgatan mellan Skogslyckegatan och Munkhagsgatan. 0,5 - 1,5

Munkhagsgatan mellan Brokindsleden och Skogsgatan. 0,5 - 1,0

Rydsvägen 2-28 (längs Rydskogen). 0,5 - 0,7

Mårdtorpsgatan mellan Rydsvägen och Ryds allé. 0,8 - 1,5

Jägarvallsvägen mellan Ryd och Tingsvägen. 2,5 - 3,5

Lambohovsleden mellan Teknikringen och Jägarvallen 1,8 - 3

Sveagatan mellan Götgatan och Östgötagatan 1 - 2

Norrköpingsvägen mellan Värdshusvägen och Rydsättersvägen 1,8 - 3

SUMMA 21 - 36

Planskildheter
Att bygga planskildheter innebär ofta stora investeringar. Det är därför särskilt viktigt att analysera om det finns
alternativa åtgärder. Där antalet oskyddade trafikanter är lågt är det särskilt viktigt att överväga åtgärder som
begränsar hastigheten enbart när dessa trafikanter passerar den aktuella punkten.

Miljoner kr

Roxviksgatan öster om Bergsvägen. 1 - 2

Industrigatan och Bergsvägen i anslutning till Bergsrondellen. 2 - 3

Industrigatan vid Grenadjärgatan. 2 - 4

Industrigatan – Östgötagatan. 2 - 4

Järnvägsgatan/Industrigatan vid Bantorget. 5 - 10

Ålerydsvägen vid Tinnerbäcken. 1 - 2

Vistvägen vid Ullstämmavägen. 1 - 2

Vårdsbergsvägen väster Möjetorp. 1 - 2

Haningeleden resp. Lambohovsleden vid Smedstadsbäcken. 2 - 4

Nya Kalmarvägen norr om Kåparpsrondellen. 1 - 2

Rydsvägen vid infarten till nr 2-28 2 - 3

SUMMA 20 - 38

Punktåtgärder
Säkring av 30 km/timme i enstaka punkter kan ske på en rad olika sätt. Avseende de punkter där gång- och
cykelstråk korsar huvudgator redovisas kostnaderna ovan under ”Åtgärder för minskad hastighet i punkter på
huvudvägnätet”. De exempel på hastighetssäkrande åtgärder där huvudcykelstråk korsas av lokalgator som
redovisats bedöms sammantaget kosta ca 1 miljon kronor.

6.2 Vinster
År 2002 beräknades de materiella kostnaderna (ej riskvärdering) för olyckor inom kommunens väghållnings-
område till 91 miljoner kr. Beräkningar av den totala olycksminskningen av åtgärder motsvarande förslagen har
gjorts i orter av Linköpings storlek. Dessa studier antyder en reduktion av antalet olyckor med 30 – 50 %. Ett
genomförande av föreslagna åtgärder skulle således kunna ge en omfattande reduktion av de samhällsekono-
miska kostnaderna.

Utöver rena olyckskostnader påverkas faktorer som är svårare att värdera exv. folkhälsa, trygghet, rörelsefri-
het för barn och barriäreffekter.

7. Olösta kvalitetskonflikter och fortsatt arbete
En konflikt råder mellan oskyddade trafikanters säkerhet och kollektivtrafikens/utryckningstrafikens krav på
god framkomlighet samt biltrafikens krav på hög hastighet i den yttre delen av staden. I många fall är det
omöjligt att lösa alla kraven. Det är viktigt att i varje läge ta hänsyn till de övergripande målen och förutsättning-
arna. De slutgiltiga åtgärderna i varje enskild punkt eller avsnitt måste dock anpassas efter de lokala förhållan-
den som råder just där vilket kan innebära att vissa krav inte kan uppfyllas.

I nästa skede kommer kunskapen från Nätanalysen att föras vidare i till prioriteringsarbete inför års- och
flerårsbudget. Vidare kommer övergripande principer m m att behandlas i översiktsplan för staden.








