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1 Inledning  
AFRY har fått uppdrag av Mjölby kommun att genomföra en trafik- och gatuutredning i 

samband med framtagande av ett nytt planförslag för Eldslösa Norra. I samband med 

denna utredning har kommunen även planer på att påbörja andra arbeten med bland 

annat trafikplan och översiktsplan vilket på sikt kan påverka om förutsättningar i stort 

ändras. 

1.1 Bakgrund 

Mjölby kommun har påbörjat ett arbete med att ta fram en ny detaljplan för området 

Eldslösa Norra, se detaljplanområdet i Figur 1. Denna utredning kommer utmynna i ett 

underlag för framtagande av ett detaljplaneförslag för samråd. Parallellt med denna 

utredning har även ett liknande arbete för ny detaljplan för området Eldslösa Södra 

genomförts. 

 

Figur 1: Detaljplanområdets lokalisering 

1.2 Syfte 

Denna trafikutredning har till syfte att utreda tillkommande trafikrörelser samt 

områdets påverkan på omgivande vägnät, se aktuellt detaljplanområde i Figur 1. 

Utredningen omfattar även utredning kring behov av gång- och cykelvägnät inom 

området samt förslag på sektioner på gator och gång- och cykelvägar. Särskild hänsyn 

är taget till föreslagen skol- och sporthallsetablering och utredningen tittar på vilka 

trafiksäkerhetsåtgärder som kan behövas i anslutning till det nya planområdet, närhet 

till kollektivtrafik och tillgänglighet för gång- och cykeltrafik.  

1.3 Förklaring av termer och förkortningar 

• VGU: Trafikverkets regelverk för Vägar och gators utformning. 

• ÅDT: Det under ett år genomsnittliga trafikflödet per dygn uttryckt som fordon 

per dygn. 

• Dimensionerande trafik: Det trafikflöde som en trafikanläggnings trafiktekniska 
funktion ska dimensioneras för. 
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• Sikttriangel: En triangelformad yta i och intill korsningar inom 

vilken ställs krav på fri sikt från fordonsförare eller gående. 

• Utrymmesklass: Utrymme anges för trafikanter i vägområdet med klassning 

mellan A - C där A är högst klass. För klass A finns utrymme för fordon att 

mötas utan att ta andra ytor som exempelvis vägren eller motriktade körfält i 

anspråk (förutom där körfält korsas i svängande rörelse i korsning). Klass A 

ger en god trygghet/säkerhet och god körkomfort. 

 

2 Nulägesbeskrivning 

2.1 Terräng och befintliga vägar 

Planområdet består i dagsläget till största delen av kuperad skogsmark. I nordöst 

avgränsas området av Bockarpsvägen, söder ut mot Stinsgatan, norrut mot skogsmark 

och i väst gränsar området till befintlig bostadsbebyggelse och en förskola. 

Bockarpsvägen är en mindre asfalterad väg och följer till största del terrängen. I norr 

skär den genom en höjd vilket ger en lutning på strax under 7% innan korsningen med 

Sommarhemsvägen. Genom planområdet går i dagsläget en grusväg i öst-västlig 

riktning som övergår till en asfalterad villagata med separat gång- och cykelväg i 

väster, Stinsgatan. Den del av Stinsgatan som är en mindre skogsväg med 

grusbeläggning har små radier Stinsgatan ansluter till Hargsvägen i väster som är en 

genomfartsgata i nord-sydlig riktning. Inne i planområdet löper ett grusat promenad- 

och löpspår i detaljplanens västra kant från Stinsgatan i söder och norrut upp mot 

förskolan.   

2.2 Trafik 

Hargsvägen är reglerad till 40 kilometer i timmen och har i dagsläget i punkt A, Figur 

2, ett trafikflöde på ca 930 fordon/dygn på vardagar och ca 770 fordon/dygn på 

helgdagar. Maxtimmen på morgonen varierar men inträffar någon gång mellan klockan 

07.00 och klockan 09.00 på vardagar. Eftermiddagens maxtimme är högre än 

morgonens och infaller någon gång mellan klockan 16.00 och klockan 18.00 på 

vardagar. Riktningsfördelning ligger på ca 49% i nordlig färdriktning och 51% i sydlig 

färdriktning och andelen tunga fordon är ca 4,5%. 
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Stinsgatan, punkt B i Figur 2, har i dagsläget ett okänt trafikflöde och rörelsemönster 

men fungerar som bostadsgata med genomfart till mindre återvändsgator och bedöms 

ha mycket begränsad genomfartstrafik mellan Bockarpsvägen och Hargsvägen. Antalet 

genomfarter uppskattas av väghållaren till ca 5 fordon/dygn. I anslutning till vägen 

finns mindre föreningsverksamheter med bland annat skyttebana för Mjölby 

pistolklubb som i dagsläget har en mycket begränsad aktivitet. Då mätning saknas har 

en trafikalstring gjorts på antal trafikrörelser på Stinsgatan utifrån befintliga bostäder 

bestående av 12 villor och 36 radhus, alla ut mot Hargsvägen vilket ger ett trafikflöde 

på ca 180 fordon/dygn ÅDT.  

 

Figur 2: Nuläge detaljplanområdet med vägar och trafikflödespunkter. 

2.2.1 Gång- och cykeltrafik 

Området har i dagsläget inget asfalterat separat gång- och cykelvägnät men där 

Stinsgatan möter emot befintlig asfalterad gata i västra delen av detaljplanen är denna 

utformad med separat gång och cykelväg på gatans norra sida. Genom skogen i 

detaljplanens västra del går en stig i nord-sydlig riktning som kopplar till befintlig 

förskola och naturområdet norr om detaljplanen. 

  



 

 

 

Sida 6/21 

 

 

2.2.2 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken i det aktuella området är idag begränsad. Del av närområdet 

trafikeras av en linje 356 med ett mindre trafikutbud på totalt tre avgångar mellan 

klockan 9.58 och 13.01 måndag till fredag. Avståndet till befintliga hållplatser på 

Ringvägen och Bockarpsvägen är ca 400 meter respektive ca 600 meter från den nya 

detaljplanen. Se Figur 3. Utifrån dialog med Östgötatrafiken har framkommit att det i 

samband med Mjölbys expansion med flera nya detaljplaner i de centrala delarna av 

staden framkommit önskemål från kommunens sida om att få en trafikutredning 

genomförd med inriktning på stadstrafiken.  

 

 

Figur 3: Nuvarande placering av busshållplatser för stadstrafik i kringområden till det nya 

detaljplanområdet. Den gula cirkeln ha en radie på ca 600 m.  

3 Tillkommande trafik 
Det nya detaljplanområdet kommer att innebära en ökad trafik i området och 

trafikalstring har gjorts från det nya detaljplanområdet. Nuvarande gators trafikflöde 

har räknats upp enligt Trafikverkets uppräkningstabell för trafikflöden, EVA, till år 

2040. Vi har utifrån den nya detaljplanens placering, mellan begränsande vägar och 

bebyggelseskyddad naturmark, antagit att gatorna inom detaljplanområdet inte 

kommer att påverkas av ett ökat trafikflöde på grund av tillkommande bebyggelser, 

regionsutveckling med mera vilket redovisas genom uppräkning med EVA. Uppräkning 

har dock gjorts på Hargsvägen då den bedöms påverkas av annan trafik än trafik till 

och från detaljplanen. Uppräkningen är gjord mellan år 2020 och år 2040. 
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3.1 Trafikalstring och flödesfördelning 

Vid beräkning av tillkommande trafik i samband med planerat nytt detaljplanområde 

kan olika verktyg användas. Ett sätt är att använda Trafikverkets alstringsverktyg och 

ett annat är att mer i detalj beräkna flöden utifrån väghållarens egna kunskaper och 

bedömningar kring antalet kända rörelser och mönster i den egna kommunen. I denna 

utredning har vi utgått från Trafikverkets verktyg för alstring av trafik för skolans 

verksamhet och för bostadsområdenas alstring har beräkningar gjorts utifrån kända 

parametrar och mönster kring trafikrörelser för bostäder i Mjölby tätort. Detta då vi 

ser att alstring av trafik från bostäder påverkas mycket av lokala rörelsemönster som 

den enskilda orten har med hänsyn till exempelvis pendlingstrafik. Då kunskap om 

rörelser och mönster finns har vi således valt att använda oss av den.  

3.1.1 Trafikalstring från skola och sporthall 

Underlag i form av antalet elever och typ av skolverksamhet har i denna utredning 

tagits fram från utbildningsorganisationen i kommunen. Alstring av trafik har gjorts 

utifrån alstringsverktyget och därefter utifrån den bedömning kring trafikmönster som 

legat till grund för det parkeringstal som kommunen har för denna verksamhet. 

Antaganden i detta avsnitt är förankrat hos beställarens utbildningsorganisation. 

Skolor genererar en hel del trafikrörelser och många föräldrar bedöms välja bilen som 

färdmedel när de hämtar/lämnar sina barn. Det faktum att det finns god möjlighet att 

skapa ett gång- och cykelvägnät kring planområdet samt kopplingar till de mer 

centrala delarna av samhället samt utifrån det underlag för parkeringstal som 

kommunen tagit fram har dock antagande gjorts att samtliga elever i årskurs 3–6 går 

eller cyklar själva eller i sällskap av förälder medan denna siffra för elever F-2 är ca 

50%. Ca 50% av personalen bedöms gå eller cykla till arbetet.  

Skolan beräknas rymma 630 elever från förskoleklass upp till årskurs 6 samt ha en 

personalstab på ca 86 personer. Tillhörande sporthall planeras användas av 

skolverksamheten dagtid måndag till fredag medan kvällar och helger är tillgängliga 

för allmän bokning. Leveranser till och från skola och sporthall uppskattas till ca 2 

rörelser per dag. Dimensionerande trafik vid skolan är den timme på morgonen som är 

trafikintensivas och bedöms infalla mellan klockan 07.00 och 08.00. Belastningens 

intensitet vad gäller sporthallens verksamheter är störst framförallt kvällar och helger. 

Utifrån den alstring som gjorts kan konstateras att skolans alstrade flöden skiljer lite 

beroende på val av alstringsverktyg. Den alstrade trafiken från skola och sporthall 

bedöms hamna kring 850 fordon/dygn ÅDT med alstringsverktyget respektive 700 

fordon/dygn ÅDT med alstring utifrån underlag från kommunen. Utifrån denna skillnad 

kan vi se att flödet blir lägre vid alstring med det underlag där elever själva beräknas 

ta sig till och från skolan i en relativt stor utsträckning. 

Den lägre alstringssiffran bedömer vi bygger devis på kommunens framtagna Vision 

2025. Vision 2025 är en vision som antogs av kommunfullmäktige 2010 där man vill 

se en tydlig koppling mellan Mjölby kommun och hållbarhet och där man ser en 

anpassning av rörelsemönster för kortare sträckor tydligt förskjuts mot cykel och 

kollektivtrafik och där bilen får en drastiskt minskad roll vid pendling. Visionen står 

inför en omarbetning och några utvärderingar har inte redogjorts för. Slutsatsen är att 

alstringen med det lägre flödet ligger i linje med framtidsvisionen och kan uppnås med 

handlingsplaner och åtgärder i form av exempelvis utökad linjeturtäthet för bussar, 

tydligt utökat gång- och cykelvägnät och mjuka mobilitetsåtgärder som 

beteendepåverkan. Kommunen har även planer på att ta fram både trafikplan och ny 

översiktsplan vilket kan fungera som goda verktyg att nå visionen. I dagsläget innan 
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beslut finns och åtgärder genomförts är dock bedömningen att den dimensionerande 

trafiksituation för detaljplanen bör bygga på det lite högre alstringstalet. 

3.1.2  Trafikalstring från bostäder 

Antalet bostäder har i denna utredning tagits fram från planförfattarnas planförslag, se 

Figur 4. Beräkningar har gjorts utifrån kända trafikmönster i orten. Trafikalstringen ger 

en ganska stor spridning beroende på hur många boende som väljer andra färdmedel 

än bil. Utifrån de underlag som kommunen har i dag vad gäller resvaneundersökningar 

och trafikplaner eller cykelvägplaner finns begränsade uppgifter men däremot har 

mätningar utförts av väghållaren kring antal rörelser vid olika bostadsområden. 

Uppskattningen är att detta i mångt och mycket är ett relativt bilburet bostadsområde 

där pendlingstrafik till andra tätorter, kuperad terräng och begränsat busslinjeutbud i 

direkt närhet spelar in. Kommunens bedömning är att man uppskattar rörelsemönstret 

till ca 80% bilburen rörelse och 20% gång- och cykel, ingen busstrafik. Utifrån 

kommunens Vision 2025 ser vi att målbilden är att nå en tydlig förskjutning av 

trafikslagen till gång och cykel och kollektivtrafik och att inga större planer eller beslut 

finns just nu varför det kan ses rimligt att dimensionerande flöde bygger på alstring 

utifrån av kommunen nu kända flödesmönster. 

 

Figur 4: Tillkommande antal bostäder i detaljplanområdet. 
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3.1.3 Framtida trafikmängd 

Utifrån alstrade trafikmängder ser vi en klar ökning av trafik på framför allt Stinsgatan 

och Hargsvägen. För dimensionerande år 2040 beräknas Stinsgatan gå från ca 250 

fordon/dygn ÅDT till ca 1150 fordon/dygn ÅDT (alstringspunkt 3 i Tabell 1) och 

Hargsvägen beräknas får ett trafikflöde på ca 1650 fordon/dygn ÅDT (alstringspunkt 4 

och 5 i Tabell 1). Se hel sammanställning av flöden i Tabell 1 och alstrade punkter i 

Figur 5. Områdena i detaljplanen är indelade i olika områden vid trafikalstringen. 

Område A är ny skola och sporthall, område B är nytt bostadsområde, område C 

befintligt bostadsområde, se mer detaljerat i bilaga 1.  

Tabell 1: Trafikmängd markerad med 1) är uppmätta flöden. Trafikmängd markerad med 2) är 

beräknade flöden utifrån antal bostäder och underlag från väghållaren. 

 

 

 

 

Figur 5: Detaljplanområdet med trafikalstringspunkter redovisade i tabell 1. Område A-C visar de 

olika alstringsområdena.  

Gata & 

alstringspunkter 

Trafikmängd 

(ÅDT) före 

exploatering år 

2020 

Trafikmängd 

(ÅDT) 

efter 

exploatering med 

dagens 

trafikmängder 

Trafikmängd 

(ÅDT) efter 

exploatering år 

2040  

Stinsgatan 1 52) 70 70 

Stinsgatan 2 52) 925 930 

Stinsgatan 3 2502) 1150 1150 

Hargsvägen 4 9001) 1460 1650 

Hargsvägen 5 9001) 1460 1650 
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4 Förslag på gång- och cykelvägnät 
Utifrån de behov av framkomlighet och trafiksäkerhet som oskyddade trafikanter har 

behöver goda kopplingar skapas för gång- och cykelvägar inom och till och från det 

nya planområdet. En gång- och cykelväg förslås igenom skogen från norra delen av 

Bockarpsvägen ner till planområdet, se blå linje i Figur 6. Där gång- och cykelvägen 

kommer upp på Bockarpsvägen behöver en gång- och cykelväg skapas längst med 

Bockarpsvägen till Sommarhemsvägen. Detta för att skapa goda kopplingar till 

befintliga cykelstråk och tätortens olika målpunkter. Den ca 150 meter långa separata 

gång- och cykelväg som föreslås anläggas längst med Bockarpsvägen sydvästra sida 

behöver utredas vidare kring utformning för att uppnå god tillgänglighet vad gäller 

lutning med mera. På gång- och cykelvägar genom skogsmark är belysning särskilt 

viktig ur trygghets- och trafiksäkerhetssynpunkt då sträckningarna går genom 

ljusdämpande växtlighet med delvis slingrig utformning och brantare lutningar. 

På Stinsgatan föreslås en separat gång- och cykelväg på den norra sidan av vägen, se 

grön linje i Figur 6. Denna kopplar samman den föreslagna gång- och cykelvägen som 

kommer ifrån norr till det befintliga övergångsstället över Hargsvägen i korsningen 

mellan Stinsgatan och Hargsvägen.  

Inom detaljplanområdet finns ett tydligt behov av en gång- och cykelvägskoppling 

mellan skola och förskola då det bedöms sannolikt att föräldrar har barn både på 

förskola och skola och har behov av en gen koppling genom skogen. Kommunen har 

en pågående utredning kring gång- och cykelvägskopplingar mellan skola, förskola och 

bostadsområdet i väster varför detta inte finns med i denna utredning. Befintligt gång- 

och rekreationsstråk finns idag mellan det nya planområdet och de befintliga 

bostäderna i väst, se orange linje i Figur 6. 

 

Figur 6: Föreslagna gång-och cykelvägskopplingar inom och i anslutning till detaljplanområdet. 

Dragningarna av gång- och cykelstråken är schematiska i figuren. Befintligt gång- och 
rekreationsstråk markerad med orange. Nya gång- och cykelvägar markerade med blått och 

grönt. Röda cirklar markerar platser där det finns behov av trafiksäkra passager för oskyddade 

trafikanter. 
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5 Behov av trafiksäkerhetsåtgärder 
I utredningen har vi identifierat behov av trafiksäkerhetsåtgärder i samband med det 

nya detaljplanområdet och nedan presenteras åtgärdsförslag i och i anslutning till 

detaljplanens område. 

Åtgärderna omfattar:  

• Sänkt hastighet 

• Säkring av stråk och passager för gång- och cykel 

• Säkerhetsåtgärder i anslutning till skola 

5.1 Sänkt hastighet  

Det nya planerade området innebär en utökning av nuvarande tätorts utbredning och 

det beslut som finns för tättbebyggt område kan behöva ses över och hastighet 

justeras. Möjlighet ges då till en reglering med 30 kilometer i timmen i stället för 

nuvarande bashastighet 70 kilometer i timmen på de delar som i dagsläget ligger 

utanför gränsen för tättbebyggt område. Detta bedöms rimligt i samband med 

angöring till skola/sporthall för att uppnå en god trafikmiljö i samband med 

trafikflödestoppar till skolan i kombination med yngre skolbarn och övriga trafikanter.  

5.2 Säkerställande av sikt 

I korsningen mellan Stinsgatan och Hargsvägen är sikten idag begränsad och då 

trafikmängden kommer öka betydligt vid en utbyggnad av det nya detaljplanområdet 

behöver sikten i korsningen förbättras. För en hastighet på 40 kilometer i timmen 

behövs enligt VGU en sikttriangel på 80 m skapas, se Figur 7. Då korsningen ligger i 

tätbebyggt område kan siktkravet kortas ner till minst 25 meter. Detta enligt större 

kommuners tekniska handböcker vid en hastighet på 40 kilometer i timmen i 

tättbebyggt område.   

 

Figur 7: Sikttriangel i korsningen mellan Stinsgatan och Hargsvägen enligt siktkraven i VGU. 
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5.3 Säkring av stråk och passager för gång- och cykel 

Utifrån de kopplingar som föreslås för gående och cyklister finns tre platser 

identifierade som kan behöva säkras upp för oskyddade trafikanter. Den första platsen 

är där den föreslagna gång- och cykelvägen längsmed Bockarpsvägen i norr kopplas 

mot befintlig gata i korsning med Sommarhemsvägen, se cirkel A i Figur 6.  

Den andra platsen är gång- och cykelvägskopplingen mellan parkeringen och skolan/ 

sporthallen markerat med cirkel C i Figur 6. Här föreslås ett övergångställe med 

mittrefug för att de som parkerar på parkering på södra sidan av Stinsgatan på ett 

trafiksäkert sätt kan ta sig från parkeringen till skolan. Denna passage bör placeras på 

lämpligt ställe och samordnas med väganslutningen in till parkeringsplatsen.  

Den tredje platsen som utredningen har studerat är den bostadsgatan som gång- och 

cykelvägen längst med Stinsgatan korsar (Murkelvägen). Här kommer skolbarnen 

korsa den mindre bostadsgatan och korsningspunkten bör ges en tydlig utformning för 

att tydliggöra gång- och cykelvägen, se cirkel B i Figur 6. Passagen i cirkel B är också 

särskilt viktiga om en droppzon anläggs i direkt anslutning till Stinsgatan enligt förslag 

i Figur 9. 

5.4 Trafiksäkerhetsåtgärder i anslutning till skola och 
sporthall 

En begränsning av hastigheten till 30 kilometer i timmen vid skolan är viktigt ur 

trafiksäkerhetssynpunkt. Parkeringsplatser för angöring till skolan är i 

detaljplaneförslaget placerade på den södra sidan av Stinsgatan. Detta ger en låg 

trafiksäkerhet då oskyddade trafikanter som föräldrar och barn, behöver korsa 

Stinsgatan på sin väg mellan parkering och skola/sporthall. Anläggs parkering på den 

södra sidan av Stinsgatan behöver en säker passage skapas för gående över 

Stinsgatan mellan parkering och skola/sporthall. Se Figur 6, cirkel C för föreslagen 

placering av denna passage.  

På skoltomten behöver också en trygg och trafiksäker miljö för elever skapas. Utöver 

denna utredning tittar kommunen parallellt på utformning av trafikmiljö inom 

skoltomten med angöring för föräldrar och skolbarn. Skoltomtens anslutning mot 

Stinsgatan samt eventuell busshållplats och droppzon behöver samordnas med 

Stinsgatans utformning och framförallt med den gång- och cykelväg som föreslås på 

den norra sidan av Stinsgatan. En annan viktig plats som behöver samordnas är 

föreslagen passage över Stinsgatan mellan parkering och skola. 

6 Behov av kollektivtrafik 
Utifrån nuvarande situation vad gäller kollektivtrafik kan konstateras att avståndet till 

närmaste busshållplats för stadstrafik ligger på ett avstånd på cirka 600 meter enligt 

Figur 3. Enligt rekommendationer i handbok kring planering av kollektivtrafik1 bör 

hållplatser ha ett avstånd mellan varandra på ca 600–800 meter och ett önskat 

avstånd för boende till och från hållplats ligger på max ca 500 meter fågelvägen. 

Utifrån detta görs bedömningen att nuvarande busslinjehållplatser finns på ett 

acceptabelt avstånd men utifrån planer på placering av ny skolverksamhet i området 

kan dock behov av ökad turtäthet och även utredning av förändrad linjedragning 

finnas. Placering av hållplatser bör utredas vidare i den utredning som Östgötatrafiken 

fått önskemål från kommunen om att genomföra vad gäller stadstrafik. 

 
1 Kol-TRAST Planering för en attraktiv och effektiv kollektivtrafik, Sveriges kommuner och Landsting 2012 
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7 Hantering av parkering inom detaljplanens 

område 
Parkeringslösningar för det nya planområdet har inte särskilt studerats i denna 

utredning mer än att man konstaterat att fastigheter inom detaljplanområdet löser sitt 

behov av parkering inom egen fastighet. Gatunätet möjliggör endast begränsad 

parkering och utgör inte yta för fastigheters parkeringsbehov. 

Utifrån det utkast till parkeringstal som finns för skolor i kommunen behöver skolans 

verksamhet ca 60 parkeringsplatser och ytterligare minst 6 platser för hämtning och 

lämning. Ingen särskild utredning finns för sporthallens verksamheter vad gäller behov 

av ytterligare platser utöver de platser som skolan har. Då det anses att skolan och 

sporthallen kan samnyttja de 60 parkeringsplatser som behövs för skolans 

verksamhet. 

Kommunen planerar att anlägga en parkeringsplats för skola och sporthall på den 

södra sidan av Stinsgatan där det idag ligger en skjutbana och på denna yta kommer 

ca 40 parkeringsplatser kunna anläggas. Ytterligare en parkering med behov av ca 20 

parkeringsplatser planeras ca 250 meter norr om skoltomten i anslutning till 

Bockarpsvägen. Utöver dessa två parkeringar har utredningen studerat behov av 

utformning på två föreslagna platser för hämtning och lämning till skolan (så kallade 

droppzoner), se kapitel 8. På skoltomten kommer även en droppzon anläggas i 

anslutning till skolans entré samt ett fåtal parkeringsplatser för personer med 

rörelsehinder.  

8 Droppzon vid Stinsgatan (hämta/lämna) 
I utredningen har en droppzon studerats, platsen som studerats är utpekade av Mjölby 

kommun, se Figur 8. Droppzonen är till för att på ett smidigt sätt kunna lämna och 

hämta personer/barn med bil utan att behöva köra fram till skolan. Det kommer även 

anläggas en droppzon inne på skoltomten som utformas och utreds i en parallell 

utredning av kommunen. 

 

Figur 8: Droppzonens placering I förhållande till detaljplanområdet.  
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Droppzonens placering föreslås väster om Murkelvägen längst med Stinsgatan vilket 

ger ett avstånd mellan skolan och droppzonen på ca 150 meter.  

Då ytan begränsas till kommunal fastighetsmark har ett förslag utifrån detta studerats. 

På platsen finns höjdskillnader på ca 4 meter som måste tas om hand vid ett 

anläggande av droppzon. Förslagen utformning ger möjlighet för 5 personbilar att stå 

uppställda samtidigt i droppzonen, se Figur 9. Slingan som skapas föreslås enkelriktad 

där en personbil kan stå uppställd samtidigt som en personbil kan passera förbi.  

 

 

Figur 9: Förslag på utformning av en droppzon i anslutning till Stinsgatan. Den mörkgrå ytan 

markerar körbana och droppzonplatser och den ljusgrå ytan i övre bild markerar gång- och 

cykelbana. 

För att skapa en trafiksäker och framkomlig plats föreslås att den befintliga gång- och 

cykelvägen längst med Stinsgatan dras om och placeras norr om droppzonen, detta 

skapar då ett tydligt stråk för eleverna att ta sig vidare på gång- och cykelvägen öster 

ut till skolan. Denna dragning skapar dock skarpa radier på gång- och cykelvägen 

vilket skapar en negativ framkomlighet på gång- och cykelvägen. De passerar även en 

bostadsgata som idag saknar en säker passage för oskyddade trafikanter och den 

korsningen föreslås utformas med en säker passage. Droppzonen kan även skapa 

framkomlighetsproblem i högtrafiktimme då all trafik som ska svänga in på 

droppzonen kommer väster ifrån och behöver göra en vänstersväng för att ta sig in i 

slingan. Trafikanterna kan bli stående på Stinsgatan då en stor del trafik även kommer 

från skolan och ska väster ut (när de lämnat sina barn i droppzon inne på skoltomten). 
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Detta kan skapa viss trafiksäkerhetsproblematik framför allt i morgontrafik på 

Stinsgatan med många olika trafikantslag och många korsande trafikrörelser. 

Då droppzonen ligger endast 150 meter väster om skolan på samma gata (Stinsgatan) 

är bedömningen att fordon som ska hämta eller lämna barn och som redan svängt av 

från Hargsvägen in på Stinsgatan väljer att fortsätta fram till skolan och i första hand 

nyttja den droppzon som planeras inne på skoltomten. Valet att primärt nyttja den 

västra droppzonen bedöms uppstå om det råder en mycket begränsad tillgänglighet 

och framkomlighet för denna trafik vid skolan vilket inte är fallet i nuvarande 

föreslagen utformning. 

9 Utformning av vägar och anslutningar 
Utifrån behov av framkomlighet och trafiksäkerhet har utredning gjorts kring behov av 

separering av trafikantslag och utformning av gator inom planområdet enligt de 

riktlinjer och principer som finns hos Mjölby kommun och enligt VGU. Utformningen 

avser:  

• Större gator, Stinsgatan och gatan mellan Stinsgatan och villagatan. 

• Ny mindre villagata 

• Gång- och cykelvägar i anslutning till detaljplanområdet 

 

Figur 10 visar de olika typerna av gatusektioner på de olika gatorna i området. Orange 

markering: Större gator, blå markering: ny mindre villagata, grön markering: anslutning till 
parkering, röd markering: gång-och cykelvägsektion längst med Bockarpsvägen. Gatornas 

dragning i figuren är schematiska.  
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9.1 Större gator  

I dagsläget har Stinsgatan en vägbredd på ca 3 meter. Utifrån de ökade flöden som 

beräknas för år 2040 kommer vägen att få ett flöde på ca 900 fordon/dygn ÅDT och 

för en god framkomlighet i utrymmesklass A för mötande större fordon som sopbil och 

skolbuss behöver vägen breddas och yta anläggas utanför väg- och gångbana där 

gatubelysning kan placeras. Med stödremsor ger detta ett behov av en vägsektion på 

totalt 10,45 meter. Se föreslagna gatusektioner i Figur 11. 

 

Figur 11 visar förslag på gatusektion för Stinsgatan och gatan mellan Stinsgatan och det nya 

bostadsområdet innan gång- och cykelvägen avviker in i skogen och den gatan får en sektion 

enligt mindre villagata. 

9.2 Mindre villagata 

Mindre villagata (se Figur 10) dimensioneras för en trafikmängd under 500 

fordon/dygn ÅDT och innebär generellt enligt rekommendation i VGU att gatorna bör 

utformas med minst en gångbana. Utifrån väghållarens principritningar har en 

gatuutformning tagits fram där ett så kallat asfalterat motlut, eller vinge ersätter den 

separerade gångbanan. Förslaget innebär att personbil och lastbil kan mötas med god 

komfort i utrymmesklass A. Sektionen tillåter begränsad parkering längsmed gatan 

med passage en färdriktning i taget och saknar tydlig avgränsad yta för oskyddade 

trafikanter vilket ger en låg trafiksäkerhet. Se Figur 12. 
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Figur 12 visar förslag på gatusektion för ny villagata. 

9.3 Utredning angöring till parkering söder om Stinsgatan 

Vid anläggande av ny parkering på södra sidan av Stinsgatan (vid nuvarande 

Skjutbana) föreslås en anslutning mot Stinsgatan. Anslutningen och gatan in till 

parkeringen föreslås anläggas i asfalt även om parkeringsytan i övrigt väljs att 

anläggas i grus. Valet av asfalt är för att få en bra framkomlighet på väganslutningen 

samt en tillgänglig och framkomlig gångbana längst med gatan. Två olika placeringar 

av anslutning till parkeringen har studerats, se Figur 14. Oavsett vilken placering 

anslutningen får behöver en säker passage för oskyddade trafikanter anläggas över 

Stinsgatan för att gående på ett trafiksäkert sätt ska kunna ta sig mellan parkering 

och skola. Passage över Stinsgatan föreslås ur trafiksäkerhetssynpunkt och 

framkomlighetssynpunkt anläggas på östra sidan av anslutningen till parkeringen för 

att inte behöva passera trafik till och från denna.  

Anslutning till parkeringen föreslås med en körbanebredd på 3 meter samt en separat 

gångyta med en bredd på 2 meter. Se Figur 13.  
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Figur 13 visar förslag på gatusektion för gatan till parkeringen. 

Angöring till parkering mitt för ny bostadsgata: 

Detta förslag medför att en fyrvägskorsning skapas tillsammans med Stinsgatan och 

ny bostadsgata det nya bostadsområdet, se röd markering i Figur 14. Enligt VGU är 

det mer trafiksäkert med två trevägskorsningar med 50 meter mellan anslutningarna 

än en fyrvägskorsning. Då det inte finns utrymme för två trevägskorsningar med 50 m 

mellanrum är ett alternativ att anlägga en fyrvägskorsning på platsen. En gångväg 

föreslås placeras på den västra sidan av vägen till parkeringen.  

Fördelarna att placera en anslutning här är att anslutningen kommer bort från den 

redan relativt komplicerade trafiksituationen vid skoltomten. Vid denna placering finns 

inte heller några skyddsvärda växter, knärötter, som påverkas enligt den inmätning 

som gjorts.  

Nackdelen med denna anslutningspunkt är att de som ska ta sig till och från 

parkeringen måste köra förbi skolan vilket skapar ett ökat trafikflöde utanför skolan. 

På platsen är det väldigt kuperat och lutningen på vägen blir ca 7% vilket inte är att 

rekommendera.  

Angöring till parkering mitt för skoltomt: 

Ett förslag som studerats är att placera anslutningen till parkeringen där dagens 

anslutning in till skjutbanan ligger och använda sig av den befintliga vägsstäckningen 

för att ta sig till parkeringen, se blå markering i Figur 14. Den befintliga vägen in till 

skjutbanan är ca 3 meter bred och ligger i grus. Den befintliga anslutningen mot 

Stinsgatan måste ur trafiksäkerhetssynpunkt för att skapa god sikt rätas upp så den 

blir vinkelrät. 

Fördelarna med denna anslutning är att det skapas en trevägskorsning till Stinsgatan.  

Nackdelarna med denna placering är att anslutningen får en snäv radie (för två 

mötande personbilar) vilket kan leda till framkomlighetsproblem om det är mycket 

trafik som ska köra in och ut samtidigt. Vid en breddning av vägen kommer knäroten 

att påverkas och behöver då flyttas från platsen. Anslutningens placering mitt för 

skoltomten kan leda till en försämrad trafiksituation utanför skolan.  
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Lutningen på denna väg ligger runt ca 5% och den kan troligtvis minskas något vid en 

detaljprojektering. 

 

Figur 14 visar förslag på anslutning till den nya parkeringsplatsen söder om Stinsgatan. I figuren 
visas båda studerade alternativ varav en ska anläggas. Blå markering visar föreslagen anslutning 

mitt för skoltomten och röd markeraring visar föreslagen anslutning mitt för ny bostadsgata.   

Slutsats och rekommendation:  

Av dessa två olika alternativ är utredningens bedömning att anslutningens bästa 

placering är mitt för skoltomten, se blå markeringen i Figur 14. Detta särskilt med 

hänsyn till höjdskillnaderna i området och även ur trafiksäkerhetssynpunkt då en 

trevägskorsning skapas med en trafiksäker passage för de oskyddade trafikanterna 

över Stinsgatan. Vid en anslutning här behöver skoltomterns utformning ses över så 

att det på ett lämpligt ställe går att placera en passage för oskyddade trafikanter över 

Stinsgatan öster om anslutning till parkeringen. En fördel hade varit om man avviker 

från den föreslagna dragningen via befintlig grusväg till skjutbanan och förskjuter 

vägen något söder ut för att skapa bättre radie vid anslutning till Stinsgatan. 

9.4 Gång-och cykelvägar 

Friliggande gång- och cykelvägar där cyklist-cyklist-gående ska kunna mötas i bredd 

bör enligt VGU utformas för framkomlighet med ett riktvärde på ca 3,5 meter och ett 

gränsvärde på ca 2,8 meter. För de oskyddade trafikanternas säkerhet och trygghet 

spelar även belysning stor roll och skyltade gång- och cykelvägar bör därför vara 

belysta. De föreslagna gång- och cykelvägarna längsmed Bockarpsvägen och 

Stinsgatan föreslås utformas enligt riktvärde i VGU med mötande cyklist-cyklist-

gående med en vägbanebredd på ca 2,8-3,5m inklusive en skyddsremsa. I Figur 15 

visas ett förslag till gatusektion för gång- och cykelvägen längst med Bockarpsvägen, i 

sektionen är gång- och cykelvägen placeras i nivå med befintlig den befintliga 

Bockarpsvägen. Då det är 70 km/h på Bockarpsvägen behöver föreslagen gång- och 

cykelväg ur trafiksäkerhetssynpunkt säkras med hjälp av ett räcke mellan gående och 

cyklister och motorfordon på Bockarpsvägen. Alternativ placeras gång- och cykelvägen 

något vänster ut i sektionen, ovanpå vägbanken, och en skiljeremsa på ca 3 meter 

skapas mellan vägbana och gång- och cykelväg vilket skapar en säkrare trafikmiljö. 

Höjdsättning, lutning och exakt placering på banken måste utredas vidare.  
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Figur 15 visar förslag på gatusektion för gång- och cykelbanan längst med Bockarpsvägen, mellan 

den nya gång- och cykelvägen i skogen till Sommarhemsvägen.  

På friliggande gång- och cykelväg genom skogen föreslås en utformning med så lite 

inskränkning i naturmark som möjligt med en vägbanebredd på 3 meter och 15 cm 

stödremsa på båda sidor, se Figur 16. Detta bedöms ge en rimlig framkomlighet i 

kombination med möjlighet till drift av sträckan i förhållande till de slänter som skapas 

i samband med fyll och schakt för sträckningen. Samtliga föreslagna gång- och 

cykelvägssektioner behöver god belysning då de utgör skolväg och ligger i terräng 

med lutning.  

 

Figur 16 visar förslag på gatusektion för friliggande gång- och cykelväg genom skogen. 

9.5 Lutning på gator och gång- och cykelvägar 

Utifrån det detaljplanensutkast som legat till grund har en utredning kring behov av 

kopplingar vad gäller gator och gång- och cykelvägar gjorts samt en grov bedömning 

kring sträckningarnas rimlighet utifrån höjdsättning. Då det föreslagna 

detaljplanområdet ligger i kuperad terräng har de föreslagna gatornas och gång- och 

cykelvägarnas längslutning studerats. 

I området identifierades problem med vissa av sträckorna som fick en stor 

längslutning. I VGU rekommenderas inte lutningar som är högre än 6% och vägar som 

ansluter mot andra vägar rekommenderas ha en största lutning på 3,5%. För 

cykelvägar finns det en maxgräns på 7% lutning och en maxlutning på 2% av 

tillgänglighetsskäl på gångvägar.  
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Lutningar har studerats på Stinsgatan, anslutningsgatan mellan Stinsgatan och det 

nya bostadsområdet, den nya bostadsgatan i bostadsområdet samt ny föreslagen 

gång- och cykelväg mellan Bockarpsvägen och skolan.  

Den gata som får störst lutning är gatan i bostadsområdet som får en lutning på ca 

6,3%. Detta är över VGU:s rekommendationer och bör justeras i en detaljprojektering. 

Stinsgatan får en lutning på cirka 1,6% och lokalgatan mellan Stinsgatan och 

bostadsområdet får en lutning på ca 3,5%.  

Den befintliga Bockarpsvägen innan anslutningen med Sommarhemsvägen har en 

lutning strax under 7% och då utredningen föreslår att bygga en gång- och cykelväg i 

denna sträckning behöver denna lutning justeras då en gemensam gång- och cykelväg 

föreslås här. Att i områdets befintliga struktur och kuperade terräng få till en lutning 

på 2% för gående på alla gång- och cykelvägssträckor, vilket är önskvärt ur 

tillgänglighetssynpunkt är inte möjligt utan det som går att uppnå är maxgränsen på 

7%. Samtliga gång- och cykelvägar klarar den maxgräns på 7% som anses godtagbar 

för cyklister.  

10 Sammanfattning 
Den nya detaljplanen bedöms ge upphov till en del tillkommande trafik som framför 

allt påverkar Stinsgatan och Hargsvägen med en ökning efter exploatering för 

dimensionerande år 2040 som mest med ca 900 fordon/dygn ÅDT på Stinsgatan innan 

korsningen med Hargsvägen. Hargsvägen får efter exploatering dimensionerande år 

2040 en ökning på ca 750 fordon/dygn ÅDT.  

Förslag på dimensionering av gator och gång- och cykelvägar inom området har tagits 

fram utifrån det nya områdets behov och kopplingar till befintliga vägnät både för 

oskyddade trafikanter och övriga trafikanter. Inom bostadsområdet föreslås 

bostadsgatan dimensioneras med gatuutrymmen för personbil i möte med sopbil och 

för större gata föreslås dimensionering för mindre lastbil/buss i möte med sopbil.  

Utredningen har studerat två olika alternativ på anslutning till föreslagen parkering 

söder om Stinsgatan. För – och nackdelar är presenterade och den mest lämpliga 

placeringen är att anlägga anslutningen där dagens befintliga väg till skjutbanan 

ansluter och justera utformningen mot Stinsgatan så anslutningen blir rätvinklig.  

En droppzon vid Stinsgatan ca 150 m väster om skolan har studerats och den bedöms 

inte bli det primära valet för hämtande och lämnade föräldrar då den lär placerad på 

Stinsgatan strax innan skolan och det är mer troligt att föräldrarna väljer att köra de 

extra 150 m för att släppa av och se till att barnen kommer in till skolan.  

Bedömningen är att det utifrån områdets befintliga struktur och terräng är svårt att 

uppnå högsta standard på gatunätets höjdsättning vad gäller längslutning. Särskilt 

svårt är det att skapa tillgänglighet med 2% lutning på gång- och cykelvägnätet. Det 

är möjligt att skapa gång- och cykelvägar med en lutning på ca 6% vilket är under 

VGU:s rekommendationer på maximalt 7% lutning för cykelväg.  



Tillkommande trafik

Exploateringsområde A Skolan Antaganden

Från trafikalstring 854 ÅDT

Väster Öster

99% 1%

Exploateringsområde B Antaganden

50% av fordonen från Stinsgatan kör nurrut på Hargsvägen.

Från trafikalstring 69 ÅDT 50% av fordonen från Stinsgatan kör söderut på Hargsvägen.

Norr Söder

50% 50%

Exploateringsområde C Antaganden

Från trafikalstring 221 ÅDT Alla fordon kör västerut mot Hargsvägen.

Trafikalstring från Exploatering Slutlig Antaganden

Stinsgatan 1 69 ÅDT 50% av fordonen från Stinsgatan kör nurrut på Hargsvägen.

Stinsgatan 2 923 ÅDT 50% av fordonen från Stinsgatan kör söderut på Hargsvägen.

Stinsgatan 3 1144 ÅDT

Hargsvägen 4 572 ÅDT Norr Söder

Hargsvägen 5 572 ÅDT 50% 50%

Trafikmängder - år 2020

Stinsgatan 5 ÅDT

Hargsvägen 886 ÅDT

ÅDT efter exploatering (med dagens trafikmängder)

Stinsgatan 1 761 ÅDT

Stinsgatan 2 928 ÅDT

Stinsgatan 3 1149 ÅDT

Hargsvägen 4 1458 ÅDT

Hargsvägen 5 1458 ÅDT

Bilaga 1
sida 1



Trafikmängder - år 2040 Uppräkningstal från Trafikuppräkningstal för EVA

Mjölby 2017-2040 Årlig ökning 2020-2040

Stinsgatan 5 ÅDT Östergötland 1,25 1,01 1,21

Hargsvägen 1076 ÅDT

Ökar med cirka 20 % från år 2020 till år 2040.

ÅDT efter exploatering år 2040

Stinsgatan 1 74 ÅDT

Stinsgatan 2 928 ÅDT

Stinsgatan 3 1149 ÅDT

Hargsvägen 4 1648 ÅDT

Hargsvägen 5 1648 ÅDT

Plankarta med exploateringsområden och berörda gator:

Bilaga 1
sida 2



Skola 50% Bil

Antal Andel bil

Antal 

fordonsrörelser 

mellan kl 7-8:30

Antal fordon 

per 

vardagsdygn

Antal fordon per dygn

Antal barn Antal personal Alstring personal 86 0,5 43 86 61

630 86 Alstring föräldrar 315 0,5 315 630 450

Antaganden:

2 leveranser per dag (tillagning, sophämtning mm.)

1% tillägg för oförutsedda trafik (Utflykter etc)

50% av barnen kommer med bil

50% av personal med bil

Skolskjuts 4 rörelser på morgonen 8 på eftermiddagen

Endast elever åk F-3 följs med förälder till skolan

Andel elever som följs till skolan med hänsyn till syskonkvot skolor F-6 50%

Personal Leveranser Föräldratrafik Övrig trafikSkolskjuts Totalt

Alstrad Ådt 61 4 450 5 9 529

Sporthall

Antaganden:

4 grupper per kväll mån-fredag 4

20 personer per grupp 20

5 grupper per dag lör-sön 5

2 match per dag lör-sön 2

40 personer per match 40

75% kommer med bil 75%

Besökande vardagarBesökande helgdagar Summa besök per veckaMed bil Totalt ÅDT

Alstrad Ådt 80 180 760 570 163

Totalt område A

ÅDT 50% 692

Bilaga 1
sida 3



Alstring trafik från område B

Område B Antaganden:

Antal bostäder andel bil nyttotrafik rörelser per dag ÅDT Nyttotrafik 15%

15 0,8 1,15 5 69 5 resor per dag

80% använder bil till och från bostaden

Område C
Antal bostäder andel bil nyttotrafik rörelser per dag ÅDT

48 0,8 1,15 5 221

Bilaga 1
sida 4


