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1. Inledning 

Hässleholms kommun arbetar med en strukturplan för området Västra Centrum i centrala Hässleholm. 

Strukturplanen ska bidra till en övergripande bild av den potentiella framtida utvecklingen i området och 

fungera som planeringsunderlag i den framtida detaljplaneringen. Strukturplanen är när utredningen görs 

ute på remiss1. Sedan tidigare finns även en fördjupad översiktsplan för Hässleholms stad2 som blev 

antagen 2018, i vilken området Västra Centrum pekats ut som lämpligt för förtätning och omvandling.  

Med bakgrund av detta har Pontarius, på uppdrag av Hässleholms kommun, genomfört en trafikutredning 

för Västra Centrum för att studera trafikstrukturen i området.  

1.1. Bakgrund 

Hässleholms befolkning växer och behovet av fler bostäder och större serviceutbud ökar. Dessutom är 

Hässleholm utpekat som stationsort på den planerade höghastighetsjärnvägen mellan Stockholm och 

Malmö. Detta gör att stadens ställning som järnvägsknutpunkt stärks ytterligare. År 2035 beräknas antalet 

resenärer till och från Hässleholm C per dag uppgå till 17 000, jämfört med dagens cirka 12 000 

resenärer/dag. Enligt överenskommelse i Sverigeförhandlingen ska dessutom cirka 4000 bostäder byggas 

i Hässleholm som följd av utbyggnaden av stambanan.  

I området Västra centrum planeras för cirka 2500 nya bostäder, fördelat på stadsdelarna Norden, 

Bokeberg, samt delar av T4-området. Dessutom planeras även för nya centrumfunktioner väster om 

stationen med exempelvis handel, service och publika verksamheter. I och med utvecklingen i Västra 

Centrum kommer trafikflödena till, från och i området att förändras. I Figur 1 ses översiktskarta över 

Hässleholm och utredningsområdet. 

 

Figur 1. Översiktskarta över Hässleholm. Utredningsområdet inringat i streckad blå linje.  

 
1 Strukturplan för Västra centrum: https://www.hassleholm.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplan-och-

detaljplaner/strategier-och-amnesspecifika-handlingsplaner/strukturplan-for-vastra-centrum-remiss.html 
2Framtidsplan för Hässleholms stad: 

https://www.hassleholm.se/download/18.6094a1dc16fc3a954176b7aa/15801316554 17/F%C3%96P%20H%C3%A4

ssleholms%20stad%20Laga%20kraft.pdf   

https://www.hassleholm.se/download/18.6094a1dc16fc3a954176b7aa/1580131655417/F%C3%96P%20H%C3%A4ssleholms%20stad%20Laga%20kraft.pdf
https://www.hassleholm.se/download/18.6094a1dc16fc3a954176b7aa/1580131655417/F%C3%96P%20H%C3%A4ssleholms%20stad%20Laga%20kraft.pdf


 

 

Västra centrum  Sida 5 (66) 

Trafikutredning 2022-06-10  

1.2. Syfte och avgränsningar 

Trafikutredningen syftar till att utreda trafikförhållandena i Västra Centrum i och med stadsutvecklingen 

med nya bostäder, fler verksamheter och utbyggd järnvägsstation. Utredningen kommer komplettera 

strukturplanen för området och även ligga till grund för vidare arbete med trafikstrukturen vid 

detaljplaneringen.  

Utredningen avgränsas till tre delar:  

1) Nulägesbeskrivning 

- Översiktlig redogörelse av nuvarande förhållanden. 

- Kapacitetsanalys av nuläget med hjälp av beräkningar i programvaran Capcal 

 

2) Trafikprognos & kapacitetsanalys  

- Översiktlig trafikkapacitetsanalys och redogörelse för framtida förhållanden 

- Kapacitetsanalys av utpekade korsningar  

- Kapacitetsanalys av kopplingen Viaduktsgatan-Magasinsgatan 

 

3) Utformningsutredning 

- Utredning av förutsättningar gällande utformning av korsningstyper, val av 

hastighetsdämpande åtgärder samt föreslagna hastighetsbestämmelser  

- Översiktlig utredning avseende möjlig utformning på utpekade korsningar  

- Översiktlig utredning kring möjlig angöring till föreslaget parkeringshus från Viaduktsgatan 

Utredningen avgränsas geografiskt till Vankivavägen i väster, Norra Kringelvägen och Markarydsbanan i 

norr, Södra stambanan i öster och Kristiandsvägen i söder, se Figur 1 på föregående sida.  

  



 

 

Västra centrum  Sida 6 (66) 

Trafikutredning 2022-06-10  

2. Nulägesbeskrivning och förutsättningar 

I kapitlet redogörs de nuvarande förhållandena gällande trafikstruktur, trafikdata och trafiksäkerhet, samt 

en kapacitetsanalys av nuläget.   

2.1. Trafikstruktur 

Utredningsområdet avgränsas av huvudgatorna Vankivavägen, Norra Kringelvägen och 

Kristianstadsvägen, samt av järnvägen (Södra stambanan och Markarydsbanan). Genom området, från 

Vankivavägen och österut, löper Viaduktsgatan som också klassas som en huvudgata. Den övergripande 

trafikstrukturen i området ses i Figur 2 nedan.  

 

Figur 2. Översiktlig trafikstruktur för fordonstrafik .  
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I Figur 3 nedan ses strukturen för gång- och cykeltrafik inom utredningsområdet. Längs med 

huvudgatorna finns till stor del cykelbanor på båda eller ena sidan gatan. Inne i området är det däremot 

mer bristfälligt och cyklister är till stor del hänvisade till blandtrafik. För fotgängare finns relativt gott om 

gångbanor i Bokeberg (mellan Viaduktsgatan och Kristiandsvägen). Norr om Viaduktsgatan, i områdena 

Norden och T4, är gångbanenätet mer sporadiskt och flera av gångbanorna håller låg standard.  

 

Figur 3. Översiktlig trafikstruktur för gång- och cykeltrafik i utredningsområdet. 
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I nuläget trafikerar regionbussar på flera av huvudgatorna i området, till vänster i Figur 4. Det finns även en 

stadsbuss som kör en slinga inne i området på Kaptensgatan och Magasinsgatan.   

Parkeringsplatserna är i nuläget främst centrerade kring stationen där mycket av aktiviteterna sker. I 

området finns betalparkering både på kommunal och privat mark. Precis norr om Viaduktsgatan finns en 

gratis pendelparkering med över 200 p-platser. Söder om stationsområdet finns ett parkeringsgarage med 

70 platser. På majoriteten av gatorna i Bokeberg tillåts längsgående gatuparkering. Den huvudsakliga 

trafiken och behovet av parkeringsplatser inne i området genereras av tillresande till stationen och 

arbetsplatserna i området. Översikt över parkeringsplatserna ses till höger i Figur 4 

 

Figur 4. Karta till vänster: Busslinjer och hållplatser i området. Karta till höger: parkeringsplatser i 

området, streckade rosa linjer indikerar gatuparkering.  
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2.2. Gatusektioner på utpekade gator 

Några av gatorna inom utredningsområdet har av Hässleholms kommun pekats ut som särskilt intressanta 

för framtida utveckling. Nedan beskrivs sektionerna på dessa gator samt hastighetsänkande åtgärder i 

nuläget.  

2.2.1. Huvudgator 

Väpnaregatan & Götagatan  

Väpnaregatan är idag utformad som industrigata och saknar gångbanor. Götagatan är också den 

utformad som en industrigata men här finns en smal gångbana med låg standard på västra sidan, delvis 

endast separerad från körbanan med en heldragen linje. Båda gatorna har en bred sektion med få 

målpunkter längs vägen. Dessa gator kan man definiera som ett integrerat transportrum där oskyddade 

trafikanter kan färdas i rummet men har ringa anspråk på att korsa det. Det finns också ringa anspråk på 

vistelse i rummet. Det finns alltså inte många ställen där fotgängare gör anspråk att korsa gatorna. Båda 

gatorna inbjuder med sin breda gatusektion till ganska höga hastigheter. I dagsläget finns inga större 

behov för cyklister eller fotgängare att ta sig via gatorna. Dessa områden kan upplevas som mindre trygga 

under mörka delen av dagen då det är lite trafik och få som rör sig i området. 

 

Figur 5. Götagatan, sett från korsningen med Väpnaregatan.  

Viaduktsgatan 

Viaduktsgatan är en huvudgata i området som binder ihop de västra och östra delarna av Hässleholms 

centrum. Viaduktsgatan kan liksom större delen av stadens gator betraktas som ett mjuktrafikrum, 

Väggarna i gaturummet uttrycker ett anspråk på kontakt och närvaro. Utformningen av gatan ska 

tillmötesgå fotgängares anspråk att lätt röra sig i rummets längs- och tvärriktning. Det finns gång- och 

cykelbana på båda sidor av gatan mellan Vankivavägen och Götagatan. På den norra sidan gatan håller 

gång- och cykelbanan god standard och cyklister och fotgängare är separerade. På södra sidan är gång- 

och cykelbanan kombinerad och varierar något i bredd och standard. Strax öster om korsningen med 

Finjagatan finns en förhöjd gång- och cykelpassage, i övrigt saknas hastighetsdämpande åtgärder på 

sträckan.  
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Figur 6. Viaduktsgatan, västerut 

Efter cirkulationsplatsen och över järnvägsviadukten blir cyklister hänvisade endast till södra sidan gatan, 

där det finns en kombinerad gång-och cykelbana som är separerad från körbanan med en grönremsa. 

Körbanan är ca 9 m bred över viadukten, vilket gör att gatan uppfattas storskalig. På norra sidan gatan 

finns en gångbana med godtagbar standard. Den breda sektionen av gatan kan inbjuda till höga 

hastigheter och avsaknad av cykelbana på norra sidan kan ge många korsande cyklister samt att cyklister 

kanske väljer att cykla på gångbanan på norra sidan. Cyklister och fotgängare som har stationsområdet 

som målpunkt korsar Viaduktsgatan här för att nå gång- och cykelbanan som leder ner till 

stationsområdet. 

 

Figur 7. Viaduktsgatan, cirkulationsplats sett österut.  
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Kaptensgatan 

På Kaptensgatans västra del (mellan Vankivavägen och Hantverkaregatan) finns relativt breda gångbanor 

på båda sidor gatan. Körbanan är bred och på norra sidan finns längsgående parkering på större delar av 

sträckan. Precis väster om korsningen med Hantverkaregatan finns busshållplatslägen på båda sidor 

gatan. Inför korsningen med Vankivavägen finns en förhöjd gång- och cykelpassage. Gatans breda 

sektion inbjuder till höga hastigheter när det inte finns parkerade bilar längs gatan. Kaptensgatan är också 

att betrakta som ett mjuktrafikrum där oskyddade trafikanter har stora anspråk att korsa längs med 

sträckan. I dagsläget finns inga hastighetsdämpande åtgärder längs gatan. 

 

Figur 8. Kaptensgatan, västra delen 

Östra delen av Kaptensgatan (mellan Hantverkaregatan och Magasingatan) är mer nyligen omgjord och 

har reglerats med ”max 30”-skyltar. Här finns gångbanor på båda sidor inkl. utrustningsremsa med 

planteringar och cykelparkering. Korsningen med Norra Stationsgatan är något förhöjd, i övrigt saknas 

hastighetsdämpande åtgärder på gatan. Cyklister är hänvisade till blandtrafik på hela sträckan. Gatan är 

utformad som ett tydligt mjuktrafikrum där väggarna i gaturummet uttrycker anspråk på kontakt och 

närvaro. Utformningen av gatan med en smalare sektion med ett stort anspråk för fotgängare att röra sig 

både längs och tvärs gaturummet gör att fordon och oskyddade trafikanter måste samspela. Det ger lägre 

hastigheter och högre trafiksäkerhet. 

 

Figur 9. Kaptensgatans östra del.  
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Hantverkaregatan 

Hantverkaregatan har idag en väldigt bred sektion med gångbanor av god standard på båda sidor. På 

båda sidor gatan är längsgående parkering tillåten. Precis innan korsningen med Kristiandsvägen finns en 

något förhöjd gång- och cykelpassage, i övrigt saknas hastighetsänkande åtgärder på sträckan. Gatan är 

att betrakta som ett mjuktrafikrum med stora anspråk för oskyddade trafikanter att båda röra sig längs 

med gatan och att korsa den. Med sin breda sektion inbjuder dock Hantverkargatan till högre hastigheter 

än vad som är trafiksäkert i ett sådant här område.  

 

Figur 10. Hantverkaregatan, sett söderut.  

Vankivavägen 

Vankivavägen har en bred sektion med tydlig avgränsning i form av en grönremsa mellan fordonstrafik och 

oskyddade trafikanter. Gatan är att betrakta som ett integrerat transportrum, där oskyddade trafikanter 

kan färdas i rummet men har inte behov att korsa gatan förutom i anslutning till korningarna. Fotgängare 

och cyklister kan ta sig fram på ett säkert sätt längs Vankivavägen eftersom den är väl upplyst och 

fordonstrafiken är väl avskild. Vankivavägen ger en god snabb framkomlighet för fordonstrafiken och fyller 

en god funktion för transporter.  

 

Figur 11. Vankivavägen, sett norrut. 
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Magasinsgatan 

Magasinsgatan har en ganska bred sektion med en separat gångbana. Gaturummet har bara kontakt åt 

ena hållet eftersom den andra sidan vetter mot bangården. Här finns inga anspråk för fotgängare att korsa 

gatan eftersom det inte finns några målpunkter mot bangården. Med sin breda sektion kan den inbjuda till 

höga hastigheter, speciellt kvällstid då det är lite rörelse i området. Gatan kan också kännas otrygg att 

vistas på under kvällar eftersom det är mest arbetsplatser i området och förmodligen ganska lite rörelser 

av både personer och fordon under kvällstid. 

 

Figur 12. Magasinsgatan, sett norrut. 

 

2.2.2. Lokalgator 

Smedjegatan, Riddaregatan & Kolgatan 

Smedjegatan, Riddaregatan och Kolgatan är tvärgator till Götagatan, se Figur 13, och är likt Götagatan 

utformade som industrigator. På Kolgatan finns en smal gångbana och längsgående parkering på södra 

sidan gatan. Dessa industrigator är att betrakta som integrerade transportrum (IT). Gator där oskyddade 

trafikanter kan färdas längs med gatan men har ringa anspråk på att korsa gatan eller befinna sig på 

gatan. Dessa gator kan också upplevas ganska otrygga under kvällstid då det förmodligen är få människor 

och fordon i rörelse i området. 

 

Figur 13. Kartbild över Smedjegatan, Riddaregatan & Kolgatan.  
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På Smedjegatan, i nord-sydlig riktning, finns gångbanor på båda sidor gatan söder om Kolgatan. Gatan är 

reglerad som återvändsgata och avslutas med en vändplats. För oskyddade trafikanter är det dock möjligt 

att ta sig vidare till Viaduktsgatan. I sin nuvarande utformning saknar Smedjegatan saknar kontakt med de 

anslutande fasaderna då det inte finns några entréer ut mot gatan. Detta gör att gatan kan upplevas 

otrygg, särskilt under kvällstid. Vid vändplatsen mot Viaduktsgatan finns ganska hög växtligheten som gör 

att gatan är skymd från insyn, vilket också kan öka otryggheten. 

 

Figur 14. Smedjegatans vändplats. Foto: Google Earth.  

Verkstadsgatan 

Verkstadsgatan gatusektion är bred och otydlig med tvärställd parkering på östra sidan gatan. Gatan 

saknar både gång- och cykelbana, över gatan i höjd med Viaduktsgatan finns dock en något förhöjd gång- 

och cykelpassage. Från Viaduktgatan är det tillåtet med infart till Verkstadsgatan, men förbjudet med 

utfart. Verkstadsgatans breda sektion inbjuder till höga hastigheter och till att det kan känna otryggt att 

korsa gatan. De skyddade trafikanter som rör sig tvärs gatan är främst de som parkerar på parkeringarna i 

anslutning till gatan. Det finns idag ingen koppling mellan gaturummet och omkringliggande fastigheter. 

Gatan kan upplevas otydlig och utan ”väggar” som skapar ett gaturum. 

 

Figur 15. Verkstadsgatan, sett söderut.  
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2.3. Trafikdata 

Trafikmätningar i området genomfördes på de större gatorna under hösten 2020 och på de mindre 

gatorna under våren 2022, trafikmängderna visas i Tabell 1. De högsta ÅDT-värden (årsdygnsmedeltrafik) 

bekräftar att Vankivavägen utgör den viktigaste förbindelsen i nord-sydlig riktning på östra sidan av 

järnvägen. Trafiken över järnvägen i öst-västlig riktning utgörs dels av Viaduktsgatan dels av 

Kristianstadsvägen- Helsingborgsvägen. Där kan man se att Kristianstadsvägen har det högsta 

trafikmängden. 

Trafikmängden på andra lokalgator är tydligt lägre men andelen tung trafik ligger ungefär på samma 

procentandel mellan ca 5 - 7 %. Undantag för detta är Kaptensgatan där busslinje 2 mellan Centralen – 

Gäddarstrop trafikerar med drygt 29 avgångar/dag. Om man bortser från busstrafiken så minskar andelen 

tungtrafik från 11,2% till 4,9%. Kaptensgatan har i övrigt ett ganska lågt trafikflöde. 

Tabell 1. Tabell över trafikmängder inom Västra Centrum 

Gatunamn ÅDT Högtrafik-

timme 

Andel 

tung trafik 

Mätningsår 

Helsingborgsvägen 8 450 560 6,5 % 2020-okt 

Hovdalavägen 7 740 900 6,9 % 2020-okt 

Kristianstadsvägen 11 962 856 5,0 % 2020-okt 

Vankivavägen 10 730 656 5,5 % 2020-okt 

Viaduktgatan 8 717 1 012 6,3 % 2020-okt 

Finjagatan (väst) 3 501 779 7,4 % 2020-okt 

Norra Kringelvägen  5 848 734 6,5 % 2022-mars 

Väpnaregatan 500 68 7,0 % 2022-mars 

Götagatan 672 97 6,6 % 2022-mars 

Finjagatan (öst) 529 78 4,0 % 2022-mars 

Drottninggatan  1 742 220 3,9 % 2022-mars 

Hantverkaregatan  843 168 4,8 % 2022-mars 

Kaptensgatan 760 118 11,2% 2022-mars 

Magasingatan 12 59 173 6,8 % 2022-mars 
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I Figur 16 nedan visas dygnsflödet utifrån mätningarna i tabellen ovan. Observera att vissa av mätpunkter 

har använts på fler än en väglänk då det bedöms att trafikflöde är homogent längs visa sträckor. Som 

exempel har samma trafikflöde använts längs hela Vankivavägen eftersom vi bara haft tillgång till en 

mätpunkt. Vid trafikmätningar mellan varje korsning så får man mer säkra värden. 

 

Figur 16. Kartan visar trafikmätningar gjorda under mars 2022 siffrorna redovisar antal fordon per 

medeldygn. ÅDT (årsmedeldygnstrafik)  
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På de lokala vägnäten i närområdet till centralstationen kunde man vid tiden för trafikmätningarna 

registrera en tydlig skillnad i vilken riktning fordonen körde. Figur 17 visar pilar som representerar 

procentandel av antalet fordonspassager i varje riktning. För att förtydliga så är pilarna är proportionella i 

storlek. Från figuren kan man genom pilarnas storlek och riktning utläsa att fordonen verkar ha ett cirkulärt 

rörelsemönster. Detta kan vara viktigt att tänka på i en framtida planering i hur man vill att trafiken skall 

röra sig eller hur gatorna lämpligen utformas. Man kan se en cirkulär rörelse Hantverksgatan vidare till 

Kaptensgatan västerut. Och en rörelse Hantverksgatan, via Kaptensgatan österut och söderut på 

Magasinsgatan. Övriga gator visade ojämna fördelningar med mindre tydliga rörelseriktningar.  

 

Figur 17 ÅDT riktningsfördelning – Lokalt vägnät i närområdet till centralstationen  

Trafikmätningarna på de större gatorna genomfördes under corona-pandemin. Med hjälp av tidigare 

mätningar kunde man se att biltrafiken på Viaduktsgatan inte visar någon minskning. Magasingatan visar 

dock minskning till 70 % - 80 % jämfört med tidigare år, mer information finns i Bilaga 9. 
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Hässleholms kommun genomför även regelbundna mätningar på cykeltrafiken på de större cykelbanorna i 

staden. Den senaste mätningen gjordes 2021, se resultat från dessa i Tabell 2. 

Tabell 2. Trafikmängder på de större cykelbanorna i området.  

Gatunamn Cyklar/Dygn Högtrafiktimme Mätningsår 

Vankivavägen, västra sidan 83 17 2021-okt 

Vankivavägen, östra sidan 241 36 2021-okt 

Vankivavägen (långt norrut) 128 23 2021-okt 

Viaduktgatan 428 83 2021-okt 

Finjagatan (väst) 115 29 2021-okt 

Drottninggatan  140 26 2021-okt 

 

2.4. Trafiksäkerhet 

I Tabell 3 nedan visas hastighetsmätningar inkl. skyltad hastighet för de större gatorna inom området 

Västra Centrum. Rubrikerna i Tabell 3 betyder följande: Skyltad hastighet menas den hastighet som är 

skyltad på respektive gata, samtliga gator där hastigheten mätts har en skyltad hastighet av 50 km/h. 

Medelhastigheten är medelvärdet av alla uppmätta hastigheter av fordon som passerar vid mätpunkten. 

Med 85-percentil avses att 85 procent av bilarna har en hastighet lika med eller lägre än angiven 

hastighet. Uppmätta hastighetsuppgifter är ett medelvärde för hela dygnet. Generellt sett hålls de skyltade 

hastigheterna väl på gatorna. De gator som sticker ut är Viaduktsgatan och Väpnaregatan där 85-

percentilen hamnar över lite 50 km/h.  

Tabell 3. Tabell över hastighet inom Västra Centrum 

Gatunamn Skyltad 

hastighet 

(km/h) 

Medel-

hastighet 

(km/h) 

85-

percentilen 

(km/h) 

Mätningsår 

Kristianstadsvägen, västerut 50  32 36 2020-okt 

Kristianstadsvägen, österut 50 34 37 2020-okt 

Vankivavägen, söderut 50 41 47 2020-okt 

Vankivavägen, norrut 50 42 47 2020-okt 

Viaduktgatan 50 44 51 2020-okt 

Norra Kringelvägen  60 35 42 2022-mars 

Väpnaregatan 40 43 52 2022-mars 

Götagatan 40 39 47 2022-mars 

Finjagatan (öst) 40 32 40 2022-mars 

Drottninggatan  50 39 47 2022-mars 

Hantverkaregatan  50 18 20 2022-mars 

Kaptensgatan 30 23 24 2022-mars 

Magasingatan 40 33 40 2022-mars 

 

STRADA-utdrag 

Ett utdrag från STRADA (Transsportsstylesens databas för olyckor, inhämtade från polis och sjukvård) har 

gjorts för de aktuella gatorna. Sökningen omfattar senaste fem åren (2017-01-01 - 2021-12-31). I  

Tabell 4 visas antalet rapporterade skadade efter skadegrad. Bilaga 1 redovisar mer detaljerad statistik 

över skadadegrad och olyckstyp. Dock är det svårt att dra några egentliga slutsatser eller identifiera 

orsaker till olyckor eller särskilt olycksdrabbade sträckor då det inte funnits tillgång till kartunderlag som 

visar exakt olycksplats.  
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Tabell 4. Antal skadade personer efter skadegrad och gata  

Gata Döda Allvarligt 

skadade  

Måttligt 

skadade  

Lindrigt 

skadade  

Totalt 

Vankivavägen 1 2 2 19 24 

Kaptensgatan 0 1 1 5 7 

Hantverkaregatan 0 0 1 1 2 

Magasinsgatan 0 1 0 1 2 

Kristianstadsvägen 0 1 5 20 26 

Drottninggatan 0 0 1 8 9 

Viaduktsgatan 0 1 2 6 9 

Götagatan 0 0 0 3 3 

Väpnaregatan 0 0 0 2 2 

 

2.5. Kapacitetsanalys av nuläget 

En kapacitetsberäkning har gjorts utifrån dagens trafiksiffror på korsningarna Väpnaregatan/Götagatan 

och Kaptensgatan/Hantverkaregatan. Med en sådan beräkning kan man få fram ett grundvärde för att 

göra kapacitetsberäkningar för framtidsscenriorna. Kapacitetsberäkningar utifrån nuvarande trafiksiffror 

visar på låga belastningar och god framkomlighet i korsningspunkterna under rusningstrafik. 

Ingångsvärdena, beräkningsförutsättningar och resultat redovisas i detalj i Bilaga 2.  

Belastningsgrad som redovisas nedan är förhållandet mellan aktuellt antal fordon och kapacitet vid given 

fordonssammansättning och riktningsfördelning. Med en gatas kapacitet menas de största stabila flöde av 

fordon som kan passera en given punkt under en given tidsperiod med givna förutsättningar, det vill säga 

ett jämt flöde av fordon utan att kö uppstår. 

Belastningsgraden som har använts som framkomlighetsmått enligt VGU:s rekommendationer godtar 

värden som inte överstiger 0,6. Resultaten från Väpnaregatan/Götagatan visar att den högsta 

belastningsgraden är 0,04, vilket visar på att det inte är några kapacitetsproblem. Resultaten från 

Kaptensgatan/Hantverkaregatan visar att den högsta belastningsgraden är 0,07 något som motsvarar en 

situation med god framkomlighet och betydande överkapacitet i korsningarna. Resultaten sammanfattas 

nedan i Tabell 5. 

Utifrån en trafikants perspektiv motsvarar sådana låga belastningsgrader situationer där en eventuell 

fördröjning kan bero på att hastigheten sänks för att manövrera fordonet eller svänga. Fördröjningen i 

korsningen vid sväng på grund av fordon på korsande gata är nästan försumbar. En så låg 

belastningsgrad motsvarar att mindre än 3% av bilarna som passerar korsningen måste stanna. 

Tabell 5. Kapacitetsanalys – Nuläget – Resultat sammanfattning 

korsning BG 

nuläget  

Väpnaregatan/Götagatan  0,04 

Kaptensgatan / Hantverkaregatan 0,07 
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3. Trafikprognos och kapacitetsanalys 

De scenarier som finns beskrivna nedan har studerats i analysen utifrån kopplingen Viaduktsgatan – 

Magasingatan. Dessa möjliga scenarier är framtagna av Hässleholms kommun med hänsyn till planerad 

framtida utbyggnad enligt strukturplan.  

• Scenario 0: Ingen avfart från Viaduktsgatan till Magasinsgatan. Endast angöringsväg från 

Vankivavägen mot Drottninggatan och Kaptensgatan.  

• Scenario 1: Parkeringshus anläggs mellan Viaduktsgatan och Magasinsgatan med infart till 

parkeringshuset från Viaduktsgatan och utfart mot Drottninggatan. Samt angöringsmöjlighet mot 

Drottninggatan och Kaptensgatan från Vankivavägen.  

• Scenario 2: En koppling från Viaduktsgatan till Drottninggatan skapas genom att öppna och 

förlänga Bryggaregatan i båda riktningar.  

• Scenario 3: Förslag på alternativa angöringsvägar till framtida ny station vid stängning av 

Magasinsgatan (ifall dragning av nya stambanan tar Magasinsgatan i anspråk). 

 

Trafikprognosen för alla scenarier består av trafikuppräkning av befintlig trafik samt tillkommande trafik 

utifrån från framtida markanvändning enligt strukturplanen som föreslår 2400–2500 bostäder, se Figur 18. 

Bilagorna innehåller en mer detaljerad beskrivning kring tillvägagångsättet.   

 

Figur 18 Bebyggelse enligt strukturplan 
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3.1. Trafikalstring från tillkommande bostäder och verksamheter 

Bilaga 3 redovisar trafikalstring från tillkommande bostäder enligt strukturplan. Totalt uppskattas området 

få 2400–2500 nya bostäder med fördelning per stadsdelnivå som redovisas i Figur 19.  

 

Figur 19 tillkommande bostäder enligt strukturplan Västra Centrum 

Ett ökat antal bostäder medför ökat antal resor i och till och från området. Dessa resor kan beskrivas i 

form av resor med fordon, med cykel eller med kollektivtrafik. I den här studien är det fokus på resor med 

bil. Bilresande beskrivs i form av fordonsrörelser, En fordonsrörelse sker när en bil förflyttar sig från en 

startpunkt till en målpunktpunkt och att en viss aktivitet eller ärende genomförs. I fallen när fordon reser 

tillbaka till sin ursprungliga startpunkt sker en så kallad returresa. 

Vid uppskattning av trafiken som alstras av bostäder förutsätts ett parkeringstal på 0,7 parkeringsplatser 

per bostad. Ett parkeringstal på 0,7 betyder ungefär att två lägenheter delar på 3 parkeringsplatser. I 

studien förutsätts 5 fordonsrörelser per parkeringsplats och dag. Och vidare förutsätts att den trafik som 

alstras från området fördelas till närmaste anslutande gata och senare fördelas till angränsande gator. I 

varje korsning som trafiken fördelas på nya gator minskas trafikflödet med en vis faktor.  

400 
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Figur 20 nedan visar exemplet på hur 1400 fordonsrörelser som alstras av bostäder i T4 successivt 

fördelas på angränsande gator vid varje korsning. Se bilaga 3 för ytterligare detaljer.  

Figur 20 trafikalstring från tillkommande bostäder från område T4 enligt strukturplan Västra Centrum 

Bilaga 4 redovisar hur mycket trafik de fyra tillkomande parkeringshusen i utredningsområdet genererar i 

området. Trafikalstringen eller antal fordon i omlopp är direkt kopplad till planerat antal parkeringsplatser. 

De planerade parkeringsplatserna förutsätts betjäna tillkommande arbetsplatser samt handelsresor till och 

från strukturplanens område. I det här tidiga skedet har parkeringsplatsernas placering uppskattats utifrån 

öppen markyta utifrån flygfoto där även antal planerade parkeringsplan uppskattats.  
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Tabell 6 nedan visar att hur mycket fordonsrörelser parkeringshusen genererar. I tabellen kan man utläsa 

hur stor andel av parkeringsplatserna som förutsätts vara korttidsparkering det vill säga parkering för 

handel där man parkerar en halvtimma upptill två timmar. Tabellen visar också att en större andel 

korttidsparkering i parkeringshuset ger fler fordonsrörelser. Alltså fler fordon som åker till och från 

parkeringshuset. 

Tabell 6. Antaget antal parkeringsplatser per parkering sam den trafikalstring som det medför.  

Placering 

Antal 

platser 

per plan 

Andel 

korttids-

parkering 

Fordons

-rörelser 

per plan 

Antal 

Plan 

Trafikalstring 

(fordonsrörelser) 

T4 vid Väpnaregatan  120 33,3% 480 3 1440 

Magasingatan/Bryggaregatan  161 33,3% 644 3 1932 

Hantverkaregatan /Kaptensgatan 50 50,0% 250 2 500 

Fredentorp 375 33,3% 1500 3 4500 

Summa 2874  8372 

 

I Bilaga 5 redovisas den totala mängden av trafik som strukturplanen förutsätts ge, det vill säga den 

sammanlagda trafiken som alstras av bostäder, nyttotrafik samt trafiken som alstras av parkeringshusen 

och skolverksamhet i området. I figuren kan man se att de högsta trafikflödena sker vid huvudvägnäten 

där all alstrad trafik så småningom hamnar. En annan punkt som identifierats med hög belastning är i 

området strax vid skolan. Trafikbelastningen vid skolan kan man förutsätta är sådan att den förekommer 

under vissa tidsintervall - vid skolans början och slut. Om det blir en högre belastning kring skolan vid 

dessa tidpunkter beror på hur eleverna tar sig till skolan. Genom att göra det möjligt att använda 

kollektivtrafik eller ordna bra cykelvägar kring skolan kan man minska trafikalstringen här.  
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Figur 21 visar den sammantagna mängden av trafik som alstras av strukturplanen  



 

 

Västra centrum  Sida 25 (66) 

Trafikutredning 2022-06-10  

3.2. Kapacitetsanalys – trafik 2040 

Figur 22 redovisar flödet från trafikprogonsen för 2040 med EVA trafikuppräkningstal samt strukturplan 

utifrån scenario 0 vilket är: Ingen avfart från Viaduktsgatan till Magasinsgatan. Endast angöringsväg från 

Vankivavägen mot Drottninggatan och Kaptensgatan.  

I figuren nedan kan man se hur mycket trafik det blir totalt år 2040 genom att den befintliga trafikmängden 

räknats upp och att trafikmängden som utbyggnad av strukturplanen förutsätts alstra har lagts till. 

Summan av dessa två blir den totala mängden år 2040 i scenario 0 där det inte finns någon avfart från 

Viaduktsgatan.Linjetjockleken illustrerar trafikmängden på de olika gatorna. Man kan se att i norra delen 

kring T4 alstrar utbyggnaden av strukturplanen mycket mer trafik än befintlig trafik. Det kan förklaras 

utifrån den höga och täta exploatering som planeras området har idag en gles bebyggelse. I andra delar, 

som södra delen av Vankivavägen, där är uppräknad befintlig trafik en viktigare komponent än 

strukturplanens bidrag. Detta kan förklaras med att det redan idag är en relativt tät bebyggelse i de södra 

delarna. 

Bilaga 6 redovisar trafikprognos för år 2040 vilket består av trafikuppräkning av befintlig trafik samt 

tillkommande trafik från strukturplanen i de olika scenarierna. Metoden och förutsättningar för prognosen 

beskrivs mer detaljerat i bilagan. Befintlig trafik bedöms öka enligt Trafikverkets EVA trafikuppräkningstal 

för region Skåne för perioden 2017 - 2040 vilket motsvarar 1,37 för personbil och 1,48 för lastbil. 

Trafikverkets trafikuppräkningstal förväntas fånga genomsnittliga fordonstrafikökningen på grund av 

ekonomisk utveckling samt en ökad befolkning.  
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Figur 22 Flödeskarta – Trafikprognos 2040 – första termen visar uppräknad befintlig trafik andra termen 

visar tillkommande trafik från strukturplanen enligt scenario 0 . Sista termen visar summan av de båda- 

det vill säga beräknad total trafikmängd på respektive gata år 2040. 
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Diskussion kring metod  

Trafikverkets basprognos anger trafikuppräkningstal på 1,37 för personbil och 1,48 för lastbil. Faktorn 

visar ökningen i trafikalstringen i hela Skånes regionen på grund av befolkningsökning och ekonomisk 

utveckling.  

Ökning av antal personbilar påverkas huvudsakligen av ökning av befolkningsmängden. Enligt basprognos 

ökar befolkningen i Hässleholms kommun från 51 581 år 2017 till 57 549 år 2040 något som motsvarar en 

absolut befolkningsökning på 5968 invånare.  

I strukturplanen ingår cirka 2500 bostäder. Om man antar 2 personer per bostad kan det motsvara en 

inflyttning på cirka 5000 personer till strukturplanens yta. Tillskottet motsvarar en stor andel av det 

förväntade ökningen.  

Det finns en risk för att man dubbelräknar när man använder trafikuppräkningstal samtidigt som man 

adderar trafik för tillkommande bostäder. Det är viktigt att ha med sig i kommande diskussioner och 

slutsatser. 

3.3. Kapacitetsberäkningar i korsningar 

Kapacitetsberäkningar redovisas i detalj i Bilaga 7 (Väpnaregatan/Götagatan) och i Bilaga 8 

(Kaptensgatan/Hantverkaregatan). Kapacitetsberäkningarna utgår från trafikprognosen för år 2040 består 

av befintlig trafik som ökar enligt trafikuppräkningstal samt av trafik som alstras av strukturplanen. 

Dygnssiffror används för att beräkna trafiken under dygnets maxtimme samt det svängande trafikflödet.  

Tabell 7 sammanfattar resultaten. CAPCAL beräkning för Väpnaregatan/Götagatan visar att den högsta 

belastningsgraden blir 0,37 för tillfarten från Väpnaregatan/Götgatan. Då belastningsgraden är under 0,6 

kan inga framkomlighetsproblem identifieras. CAPCAL beräkningen för Kaptensgatan / Hantverkaregatan 

påverkas av vilket scenario analyseras. I scenario 1, med infart till parkeringshuset från Viaduktsgatan och 

utfart mot Drottninggatan blir belastningsgraden i korsningen Kaptensgatan/Hanverkagatan på 0,22. I 

Scenario 3, då Magasingatan stängs, visar det högsta belastningsgraden för 

Kaptensgatan/Hanverkagatan på 0,24. Belastningsgraden ligger fortfarande är under 0,6 så det blir inga 

framkomlighetsproblem. 

Tabell 7. Kapacitetsanalys – 2040 – Resultat sammanfattning  

Korsning 

BG-belastningsgrad 

Nuläge 
Prognos 2040 

Sce 0 Sce 1 Sce 2 Sce 3 

    Väpnaregatan/Götagatan 0,04                0,37 

Kaptensgatan/Hantverkaregatan 0,07 0,22 0,24 

 

Bilaga 9 redovisar trafikmätningar i vissa punkter och jämför före och efter nedstängningar kring COVID-

pandemin COVID påverkan på trafikmätningar. Covideffekten visades på några gator men inte på andra. 

Om befintlig trafik hade korrigerats (exempelvis med en 20% ökning) kommer belastningsgarder att öka. 

Ökning blir små (exempelvis kommer 0,37 ökar till 0,40) och den når inte när 0,6-gränsen. 

Ökningar eller minskning i trafiken på grund av pandemier är inget att ta särskild hänsyn till eftersom det 

är omöjligt att förutspå vad som kan komma att hända. Det enda man kan notera är att nedstängningar i 

den formen vi hade under 2020-2021 kan påverka trafikflödet då fler är hänvisade till att köra bil. 
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4. Utformningsutredning 

I Figur 23 illustrerar vilka gator som enligt strukturplanen planeras att byggas om. Blå markering visar nya 

huvudgator i området, orange markering visar lokalgator som planeras utvecklas. Genom hela området är 

det tänkt att gå ett grönt gång- och cykelstråk i nord-sydlig riktning. Fyra korsningar är specifikt utpekade 

för vidare utredning, se mer i kap 4.2. 

 

Figur 23. Översiktlig karta över området efter tänkt exploatering och ombyggnad av gator. 
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4.1. Översiktlig utformning i området 

I den vidare utvecklingen av områdets gator är det viktigt att man ser till helheten när man utformar 

gatorna och gaturummet. I strukturplanen beskrivs att området kommer att ha huvudgator, lokalgator 

samt ett grönt gång- och cykelstråk, detta illustreras i figur 23. 

I framtida planeringen när man har identifierat vilken typ av bebyggelse som är aktuellt i de olika områden 

behöver man också bestämma karaktären på de olika gatorna. Vilket anspråk finns det att korsa gatan i 

de olika områdena beroende på typ av bebyggelse som planeras. Det är viktigt att karaktären på gata och 

bebyggelsen runt omkring samspelar. 

För att få en sammanhållen struktur och ett liknande språk i gaturummet så bör de gator som identifieras 

som huvudgator har utformning kring ett så kallat mjuktrafikrum vilket bör omfatta större delen av 

stadens/tätortens gaturum. I ett mjuktrafikrum har bebyggelsen bredvid gatan kontakt med gaturummet i 

form av entréer eller aktiva ytor. Gaturummet tillmötesgår människors anspråk att lätt röra sig i rummets 

längs- och tvärriktning. På huvudgatorna ska bilister och oskyddade trafikanter kunna samspela. 

Biltrafikens ytor begränsas så långt det går med hänsyn till gatornas funktion.  

För att ha låg hastighet på lokalgatorna utformas dessa med fördel som ett integrerade frirum. Det vill 

säga ett gaturum där fotgängare och cyklister är prioriterade. Motorfordon har möjlighet till begränsad 

inkörning men alltid med stor hänsyn till de oskyddade trafikanterna. Låg fart är en förutsättning och 

prioritet för fotgängare/cyklister gäller. Gaturummets väggar består ofta av hus med entré mot rummet. 

Olika typer av aktiviteter känns naturliga att göra i rummet. Ytorna har delad funktion. 

Det gröna gång- och cykelstråket genom området utformas som ett frirum, ett rum för cyklister, 

fotgängare och de lekande barnen. Här ska de oskyddade trafikanterna inte behöva oroa sig för 

motorfordonstrafik, bara i undantagsfall tillåts motortrafik. Utformningen måste utgå från fotgängares och 

cyklisters perspektiv och framkomlighet, det bör vara en småskalighet med många möjligheter till möten 

mellan människor. Beroende på hur stort cykelflöde man beräknar bör man fundera på om det är lämpligt 

att ha särskilda cykelstråk där cyklister kan ta sig mer obehindrat i pendelhastighet. 

4.1.1. Huvudgator att utveckla 

Väpnaregatan & Götagatan 

Väpnaregatan och Götagatan föreslås enligt strukturplanen få en ny karaktär jämfört med idag då gatorna 

upplevs mer som en industrigata eller landväg. Strukturplanen föreslår istället en sektion med  

2,0 m gångbana, 6,5 m körbana och 3,5 m gemensam gång- och cykelbana. När strukturen kring gatan 

är mer planerad är det viktigt att se till var lämpliga korsningspunkter för gående finns. 

I det vidare arbetet med detaljplaneringen är det viktigt att även ha med ytor för skyddsremsor och 

utrustningsremsor, så det finns plats för belysningsstolpar, ev. sittplatser mm. Det kan också vara bra att 

redan nu ha med sig ev. ytor för busshållplatser. Även om det inte finns några planer på en busslinje här i 

nuläget så är det bra att inte låsa sig i en lösning som gör det komplicerat att lösa det längre fram. 

 

Figur 24. Sektion för Väpnaregatan & Götagatan enl. strukturplanen.  
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Viaduktsgatan 

I strukturplanen föreslås Viaduktsgatan få en ny sektion öster om cirkulationsplatsen, med gång- och 

cykelbana på båda sidor gatan. Detta gör att stråket längs hela Viaduktsgatan blir mer sammanhållet och 

minskar antalet gånger de oskyddade trafikanterna behöver korsa gatan. Gång- och cykelbanorna 

föreslås separeras från körbanan med grönremsor. Fotgängare och cyklister bör separeras med 

linjemålning eller liknande och gångdelen bör ligga längst från fordonstrafiken. I grönremsorna kan med 

fördel även belysning och ev. annan möblering som sittplatser placeras. Sittplatser rekommenderas på 

sträckan eftersom längslutningen är relativt hög över viadukten. Här behöver man i den fortsatta 

planeringen se till var korsningspunkter för gående placeras så att så få oplanerade korsningspunkter som 

möjligt uppstår.  

 

Figur 25. Sektion för Viaduktsgatan, öster om cirkulationsplatsen enl. strukturplanen. 
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Kaptensgatan 

På Kaptensgatan finns ingen ny föreslagen sektion i strukturplanen.  

På den västra delen av gatan är idag sektionen cirka 15 meter bred varav körbanan är cirka 9 meter. För 

att öka framkomligheten och tillgängligheten för cyklister skulle den längsgående parkeringen på sträckan 

kunna tas bort och ersättas med en cykelbana på ena sidan. Körbanebredden skulle då minskas till 6,5 

meter och ge cirka 2,5 meter för cykelbana. Ett enklare alternativ skulle också kunna vara att anlägga 

cykelfält i körbanorna, ca 1,2 meter breda i varje riktning.  

Busshållplatsen föreslås få en högre standard med bredare plattform genom att antingen anlägga en 

timglashållplats (dubbel stopphållplats) alternativt flytta den till Hantverkaregatan. Fördelen med en 

timglashållplats är att måtten på gång- och cykelbanorna fortsatt kan hålla god standard förbi hållplatsen 

samt att trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter ökar. Nackdelen är att framkomligheten för biltrafiken 

minskar, men även i framtidsprognosen bedöms ÅDT vara under  

3000 fordon/dag vilket tyder på att framkomligheten ändå skulle vara godtagbar.  

På den östra delen av gatan är framkomligheten för fotgängare redan god, men cyklister är hänvisade till 

blandtrafik. Denna del av gatan skulle med fördel kunna utformas och regleras som en cykelfartsgata. Det 

innebär att cyklisterna även fortsättningsvis är hänvisade till ”körbanan”, men att den tydligt utformas på 

cyklisternas villkor som gör att fordonstrafiken håller cyklisternas hastighet.  

Hantverkaregatan 

I strukturplanen föreslås en sektion på den idag väldigt breda Hantverkaregatan där körbanan smalnas av 

till 6,5 meter och får grönremsor med längsgående parkering på båda sidor gatan.  På ena sidan breddas 

den befintliga gångbanan till gång- och cykelbana, medan gångbanan behålls på andra sidan. I 

grönremsan kan med fördel även sittplatser placeras, då längslutningen på delar av Hantverkaregatan är 

något hög.  

Eftersom sektionen är bredare på Hantverkaregatan än Kaptensgatan bör det utredas om busshållplatsen 

skulle kunna flyttas hit istället, då grönremsan/gatuparkeringen skulle kunna användas för hållplatslägen 

på lämpligt ställe. Det som talar emot att flytta hållplatsen är att längslutningen är högre här än på 

Kaptensgatan.  

 

Figur 26. Sektion Hantverkaregatan, enl. strukturplanen. 
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4.1.2. Lokalgator att utveckla 

Smedjegatan inkl. förlängning (nord-sydlig riktning) 

Smedjegatan föreslås i strukturplanen utformas som en gångfartsgata med en grönyta/raingarden mellan 

tänkt gångfartområde och gångbana. Ur tillgänglighetsperspektiv är det väldigt bra att det föreslås en 

separat gångbana som är fredad från fordonstrafik. Det är också viktigt att själva gångfartsområdet 

utformas och möbleras utifrån de oskyddade trafikanterna och gör att fordonstrafiken tvingas anpassa sig 

till de oskyddade trafikanternas hastighet.  

Vändplatsen mot Viaduktsgatan föreslås vara kvar. Den kommer dock behöva byggas om för att ge plats 

för ett cykelstråk samt så att inte större fordon sveper över gångytorna. Växtligheten mot Viaduktsgatan 

bör rensas så att sikten och den upplevda tryggheten blir bättre.   

 

Figur 27. Sektion Smedjegatan, enl strukturplanen.  

Riddaregatan, Kolgatan och Smedjegatan (öst-västlig riktning) 

På Riddaregatan, Kolgatan och Smedjegatan (öst-väst) förslås enligt strukturplanen en sektion med 1,5 

meter breda gångbanor på båda sidor. Det föreslås även en kombinerad grönremsa och parkeringsremsa 

på 1,5 m samt körbanebredd på 5,5 m. För att uppnå godtagbar standard ur tillgänghetsperspektiv bör 

gångbanorna dock vara minst 2,0 m breda exklusive utrymme för belysning mm. Parkeringsremsan bör 

också öka till minst 2,0 m, annars kommer fordon stå parkerade i körbanan.  

 

Figur 28. Sektion på Riddaregatan, Kolgatan och Smedjegatan en ligt strukturplanen. 

Verkstadsgatan, inkl. förlängning med GC-stråk 

Utformningen av Verkstadsgatan är i nuläget väldigt osäker, men ska framförallt möjliggöra god 

framkomlighet för fotgängare och cyklister. Fordonstrafik kan tillåtas men bör begränsas till endast 

angörande trafik till bostäderna och verksamheterna på gatan.  
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4.1.3. Trafikreglering och hastighetsbestämmelser 

I nuläget är hela utredningsområdet enligt de lokala trafikföreskrifterna tättbebyggt område med en 

bashastighet på 50 km/h. I och med att flera av gatorna i området planeras byggas om och ge mer plats 

till oskyddade trafikanter bör Hässleholms kommun även överväga att sänka hastigheten till 40 km/h. 

Enligt Trafikverkets dokument ”TRAST fördjupning - Rätt fart i staden”3 visar studier att en sänkning från 

50 till 40 km/h ger betydande trafiksäkerhetsvinster i tätort. Risken för dödsolyckor minskar med  

25 - 30 % och trafiken flyter i något lägre och jämnare takt. Detta skulle även ge miljövinster i minskade 

koldioxidutsläpp. 

Några av ovan gatorna planeras regleras som gångfartområde. Om det ska regleras som det behöver 

ytskikt vara utformat så att ytan underlättar för gångtrafikanter. För personer med funktionsnedsättning 

ska det finnas längsgående zon som är fredad från fordonstrafik. 

4.2. Korsningsutformning  

Till följd av den nya föreslagna trafikstrukturen har fyra korsningar studerats mer specifikt ur 

utformningsperspektiv, se tidigare Figur 23. 

4.2.1.  Väpnaregatan / Smedjegatans förlängning 

Hur korsningen mellan Väpnaregatan och Smedjegatan utformas beror till stor del om in- och/eller utfart 

tillåts från Väpnaregatan till Smedjegatan. Enligt strukturplanen föreslås vändplatser och därmed in- och 

utfartsförbud på Smedjegatan. Fördelen med det är att det då inte blir genomfartstrafik på Smedjegatan 

utan att det bara behörig fordonstrafik: För att det i praktiken ska fungera kan dock fysiska hinder även 

behövas. Nackdelen är att en vändplats tar stor yta och ofta upplevs som en otrygg plats. Det kan också 

innebära att det blir fler fordonsrörelser i området eftersom fordon tvingas köra ”fram och tillbaka”. Ett 

alternativ till vändplats skulle kunna vara att endast tillåta utfart från Smedjegatan till Väpnaregatan. En 

sådan lösning skulle ta mindre ytor i anspråk och skapa ett mer naturligt fordonsflöde.   

Oavsett hur Smedjegatan utformas behöver en tydlig och förhöjd gång- och cykelpassage över 

Väpnaregatan för att förstärka gång- och cykelstråket.  

  

Figur 29. Korsningsalternativ för Väpnaregatan/Smedjegatan. Till vänster: förslag med vändplatser på 

Smedjegatan. Till  höger: förslag med utfart från Smedjegatan.   

 
3 TRAST fördjupning - Rätt fart i staden, 2021. https://www.diva-

portal.org/smash/get/diva2:1628896/FULLTEXT01.pdf   

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628896/FULLTEXT01.pdf
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1628896/FULLTEXT01.pdf
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4.2.2. Väpnaregatan/Götagatan 

Korsningen mellan Väpnaregatan och Götagatan är idag en rak T-korsning utan specifik reglering, vilket 

innebär att högerregeln gäller. I och med omvandlingen av Väpnaregatan och Götagatan till huvudgator i 

området bör de också regleras som huvudled. Det innebär att Väpnaregatans industrigata norrut (som går 

över järnvägen) får väjning gentemot Väpnaregatan-Götagatan. För att det ska upplevas naturligt att det 

är Väpnaregatan-Götagatan som är huvudled, samt för att få till bättre siktförhållanden bör gatan riktas om 

så det inte blir en 90-gradig sväng.  

 

Figur 30. Förlag på utformning av korsningen Väpnaregatan/Götagatan.  

4.2.3. Kaptensgatan/Hantverkaregatan 

Enligt strukturplanen föreslås både Kaptensgatan och Hantverkaregatan få ny utformning och gatusektion, 

dessutom föreslås det befintliga gång- och cykelstråket norr om korsningen knytas ihop med ett nytt 

gång- och cykelstråk på Hantverkaregatan. Det är därför viktigt att det anläggas en säker, gärna förhöjd, 

gång- och cykelpassage över Kaptensgatan. Med tanke på att kapacitetsanalysen visar att det inte 

kommer blir några kapacitetsproblem i korsningen finns det i övrigt relativt stora friheter i utformning och 

reglering av korsningen.  

 

Figur 31. Korsning Kaptensgatan/Hantverkaregatan   
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4.2.4.  Viaduktsgatan/Verkstadsgatan 

I och med att det planeras för ett gång- och cykelstråk på Verkstadsgatan och Smedjegatan behövs en ny 

gång- och cykelpassage över Viaduktsgatan. Eftersom det är relativt höga fordonsflöden på 

Viaduktsgatan, vilka dessutom enligt framtidsprognosen kommer öka, kan det därför bli 

framkomlighetsproblem både för fordonstrafiken på Viaduktsgatan och för fotgängare och cyklister på 

Verkstadsgatan-Smedjegatan. Ska oskyddade trafikanters framkomlighet prioriteras bör passagen 

regleras som övergångställe och cykelöverfart, vilket innebär att de har företräde gentemot 

fordonstrafiken. Om gång- och cykeltrafiken skulle öka så pass mycket på sträckan så att större 

framkomlighetsproblem skulle uppkomma på Viaduktsgatan, skulle GC-passagen kunna regleras med 

trafiksignal. Med tanke på de höga fordonsflödena bör passagen utformas med en mittrefug för ökad 

tillgänglighet.  

Om en gång- och cykelpassage byggs vid Verkstadsgatan-Smedjegatan kommer den ligga relativt nära 

den befintliga passagen i höjd med Finjagatan. För att inte försämra framkomligheten för fordonstrafiken 

ytterligare skulle denna kunna tas bort, eftersom majoritet av de oskyddade trafikanterna ändå troligtvis 

kommer välja den nya gång- och cykelpassagen där det nya gång- och cykelstråket byggs.  

I nuläget är det förbjudet att köra ut till Viaduktsgatan från Verkstadsgatan. I och med att Verkstadsgatan 

byggs om skulle detta kunna ändras så att både in- och utfart tillåts, detta för att få en mer flexibel 

trafikstruktur söder om Viaduktsgatan och inte skapa onödiga fordonsrörelser. Det skulle dock kunna 

innebära att det uppstår kapacitetsproblem i korsningen.  

 

Figur 32. Korsning Viaduktsgatan/Verkstadsgatan.  
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4.3. Alternativa angöringsvägar till stationen 

Som tidigare nämnt finns tre alternativ på angöring till nya stationen. Nedan beskrivs vad det olika 

alternativen innebär ur ett trafikutformningsperspektiv. 

Scenario 1 - Ny koppling via nytt P-hus  

Scenariot innebär att ett parkeringshus anläggs mellan Viaduktsgatan och Magasinsgatan med infart till 

parkeringshuset från Viaduktsgatan och in- och utfart mot Drottninggatan. För de fordon som angör från 

Viaduktsgatan föreslås att det endast är tillåtet med högersväng in, vilket innebär att de som kommer 

österifrån måste köra ner till cirkulationsplatsen och vända för att sen kunna svänga in i parkeringshuset. 

Detta föreslås både med hänsyn till trafiksäkerhet och framkomlighet. En vänstersväng ökar risken för 

kollisioner samtidigt som det minskar kapaciteten i korsningen mellan Viaduktsgatan och infarten.  

I strukturplanen föreslås att gång- och cykelbanor byggs ut på båda sidor av Viaduktsgatan. Om ett 

parkeringshus byggs finns det både för- och nackdelar med detta. Fördelen med att ha en gång- och 

cykelbana på södra sidan är, förutom att det gör att hela gång- och cykelnätet blir mer sammanhållet och 

flexibelt, är att det då även skulle vara enkelt att angöra parkeringshuset som cyklist och fotgängare. 

Detta gör att parkeringshuset då med fördel även skulle kunna inrymma cykelparkeringar och annan typ 

av service.  

Nackdelen är att korsningspunkten mellan fordonens infart och gång- och cykelbanan inte blir trafiksäker 

om den inte utformas på ett bra sätt. För att den ska kunna göra det finns det en risk att gatusektionen, 

och därmed brokonstruktionen, behöver breddas på en sträcka. Detta för att exempelvis få plats med ett 

separat körfält för det som ska svänga in samt att få godtagbara siktförhållanden. Detta skulle därför 

kunna vara en anledning att endast anlägga gång- och cykelbana på den norra sidan gatan. I så fall finns 

möjlighet att anlägga den med mycket god standard vad gäller bredder mm. 

I vidare utredningar behöver det även utredas mer hur längslutningen på Viaduktsgatan påverkar 

anläggandet av en infart.  

 

Figur 33. Scenario 1: Nytt P-hus. 
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Scenario 2 - Förlängning av Bryggaregatan  

Det andra scenariot innebär att Bryggaregatan förlängs och skapar en koppling mellan Viaduktsgatan och 

Drottninggatan. För att detta ska vara möjligt behöver ett nytt ben på cirkulationsplatsen anläggas. 

I Figur 34 ses en skiss över hur en förlängning av Bryggaregatan skulle kunna se ut. För det fordon som 

ska köra in på Bryggaregatan skulle sikten vara mycket bristfällig och det skulle vara i stort sett omöjligt 

för fordonsföraren att se oskyddade trafikanter från nordväst. För de fordon som istället kör ut i 

cirkulationen från Bryggaregatan så kommer sikten vara mycket bristfälligt och i stort sett omöjligt för 

fordonsföraren att se oskyddade trafikanter som kommer från sydväst, där de dessutom finns risk att 

cyklister kommer i hög hastighet ner för viadukten. Dessutom behöver fordonen som ska vidare till 

Viaduktsgatan söderut att göra en 180-gradig sväng, vilket i stort sett är omöjligt för lastbilar (12 m och 

uppåt) med tanke på cirkulationsplatsens storlek.  

Detta alternativt anses inte genomförbart, både på grund av platsbrist och bristande trafiksäkerhet. Om 

det ska vara möjligt behöver huset sydväst om cirkulationsplatsen rivas.  

  

Figur 34. Skiss över Scenario 2. 
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Scenario 3 - Magasingatan stängs, rundkörning Brunnsgatan & Drottninggatan  

Scenario 3 innebär att Magasinsgatan helt eller delvis behöver stängas till följd av utbyggnaden av 

stambanan. I nuläget är det mycket osäkert exakt hur mycket mark den nya stambanan kan ta i anspråk.  

Om Magasinsgatan delvis kan hållas öppen föreslås att det skapas en rundkörning på Drottninggatan via 

befintlig parkeringsplats, vilket inte innebär några större utmaningar ur utformningsperspektiv även om 

vissa justeringar behöver göras. En rundkörning föreslås även vid Kaptensgatan, Magasinsgatan och 

Brunnsgatan, vilket också bör vara möjligt ur utformningsperspektiv, men slingan bör då enkelriktas. 

Delen av Magasinsgatan mellan Kaptensgatan och tänkt rundkörning vid Drottninggatan skulle då kunna 

regleras och utformas som ett gångfartsområde och därmed hållas öppet för oskyddade trafikanter och 

behörig trafik så som räddningstjänst mm.  

Om Magasinsgatan behöver stängas helt innebär det större utmaningar för trafikstrukturen. Det innebär 

bland annat att det skulle behöva skapas vändplatser i slutet av både Drottninggatan, Kaptensgatan och 

Brunnsgatan. Det innebär också att det kommer bli svårt att få till en angöringsmöjlighet till stationen från 

Kaptensgatan på allmän plats-mark.  

   

Figur 35. Scenario 3. Till vänster: om Magasinsgatan delvis kan hållas öppet. Till höger: om 

Magasinsgatan stängs helt. 
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5. Slutsats och rekommendationer 

Utifrån nulägesbeskrivning, kapacitetsanalys och utformningsanalys har några speciellt viktiga 

rekommendationer och slutsatser gjorts:  

• Kapacitetsberäkningarna visar att det inte blir några kapacitetsproblem i de studerade 

korsningarna. Korsningen Viaduktsgatan/Verkstadsgatan skulle dock behöva mer utredning när 

arbetet med detaljplaneringen kommit längre och man vet vad Verkstadsgatan ska ha för funktion 

och sektion. 

• På Vankivavägen och Viaduktsgatan blir ÅDT 2040 väldigt högt för en stad av Hässleholms 

storlek. Det går att diskutera om rätt metod för att beräkna upp trafiken använts eftersom de både 

inkluderar ny alstrad trafik från exploateringen och den allmänna uppräkningen till 2040 med 

Trafikverkets siffor (som främst är tänkta för deras vägar). För att få en mer riktig analys av 

framtidsscenariot skulle vidare studier behövas där fler scenarier på hur mycket man ska räkna 

upp fordonstrafiken används. Med fördel skulle detta kunna göras i ett makrosimuleringsprogram, 

som exempelvis VISUM. På det sättet kan reflektioner kring hur fordonsflottan kommer att 

förändras i framtiden även inkluderas. Utvecklingen kring självkörande bilar, bilpooler nya 

leveranssätt är under stark utveckling.   

• I det vidare arbetet med detaljplaneringen är det viktigt att i ett tidigt skede ta med utrymme för 

belysning, sittplatser, skyddsremsor eller behov av hållplatser i den allmänna platsen. Detta är lätt 

att missa och då svårt att lösa i efterhand när de nya fastighetsgränserna är satta. 

• För att försäkra sig om ett sammanhållet nät för oskyddade trafikanter skulle en tillgänglighetsplan 

kunna tas fram för att säkra framkomlighet för personer med olika funktionsnedsättningar. En 

tillgänglighetsplan identifierar olika stråk som är framkomliga för olika grupper. I det här 

sammanhanget kan gångstråk för personer med synnedsättning vara ett annat än för en person 

med nedsatt rörelseförmåga. 

• Scenario 1 (där ett parkeringshus med infart från Viaduktsgatan föreslås) skulle kunna vara en 

möjlig lösning, men skulle kunna innebära relativt omfattande ingrepp på brokonstruktionen för att 

få till en trafiksäker infart. Betydligt mer omfattande utredningar skulle behövas för att försäkra sig 

om att det är möjligt. Det krävs även mer studier kring om gång- och cykelbanan ska placeras på 

båda sidor Viaduktsgatan, eller endast den norra sidan.  

• Scenario 2 (förlängning av Bryggaregatan) anses inte genomförbart om det inte är möjligt att riva 

det intilliggande huset. Detta eftersom trafiksäkerheten blir mycket bristfälligt, samt att 

platsbristen gör det omöjligt för större fordon att använda cirkulationsplatsen. 

• Scenario 3 (där Magasinsgatan stängs) kräver även det mer utredning när Trafikverket kommit 

längre i sin planering av den nya stambanan. 
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Bilaga 1. STRADA-utdrag 

Tabell 8. Antal skadade personer efter olyckstyp och gata  
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singel-motorfordon 2 0 0 0 1 0 0 0 0 3 

omkörning-motorfordon 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

upphinnande-motorfordon 5 0 0 0 3 3 0 0 0 11 

korsande-motorfordon 2 0 1 0 3 1 0 0 0 7 

möte-motorfordon 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 

cykel-motorfordon 4 1 0 0 3 1 0 0 0 9 

moped-motorfordon 0 0 0 0 1 0 1 1 0 3 

fotgängare-motorfordon 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 

fotgängare singel 5 4 0 0 6 1 3 2 0 21 

cykel singel 4 2 1 1 4 1 4 0 0 17 

moped singel 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

fotgängare-cyklist 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 

cykel-cykel 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2 

övrigt 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 

traktor/snöskoter/ 

terränghjuling/motorredskap 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totalt 24 7 2 2 26 9 9 3 2 82 

 

Tabell 9. Antal skadade efter platstyp och gata 
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Gatu-/Vägsträcka 6 1 1 0 6 3 2 1 2 22 

Gatu-/Vägkorsning 10 0 1 1 4 4 0 1 0 21 

Cirkulationsplats/Rondell 2 0 0 0 4 0 1 0 0 7 

Gång- och cykelbana (-väg) 4 3 0 1 10 1 5 0 0 24 

Gångbana/trottoar 1 3 0 0 2 1 1 1 0 9 

Separat P-plats 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 

Totalt 24 7 2 2 26 9 9 3 2 84 
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Bilaga 2. Underlag till kapacitetsberäkningar – Nuläget  
Dygnsflöde 

Trafikmätningar genomfördes innan uppdraget samt under uppdraget. Figur 36 nedan visar dygnsflöde 

utifrån mätningarna. Observera att flera mätpunkter har tilldelats till fler än en väglänk då bedöms att 

trafikflöde är homogent längs visa sträckor. Observera att länktjocklek inte är proportionerlig. 

 

Figur 36. Nuläget – ÅDT  

Maxtimmesandel & riktningsfördelning  

Mätningar under april 2022 redovisar detaljerad info om flöde per timme (Pb och Lb sammanlagt). 

Uppmätta maxtimmesandel (HT-andel) visas i Tabell 10 nedan. Tabellen visar medel för alla veckodagar. 

Tabellen visar också max värdet och dagen som inträffade. Utifrån medel och maxvärdet kan man 

konstatera att veckodagsvariation och spridningen blir under vanliga gränser.  

Maxtimme per riktning sker på alla uppmätta platser huvudsakligen mellan kl. 16:00-17:00. Endast 

Drottninggatan visade i östlig riktning kl. 07:00-08:00 flöde som motsvarade eftermiddagsflöde.  
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Tabell 10. Högtrafiktimandelar Mätningar april 2022 

Mätpunkt HT andel 

medel max dag 

Norra Kringelvägen 10,7% 11,3% söndag 

Väpnaregatan 10,5% 13,0% måndag 

Götagatan 10,6% 12,1% lördag 

Finjagatan 10,2% 13,0% söndag 

Drottninggatan 10,4% 11,6% tisdag 

Hantverkaregatan 10,2% 12,5% måndag 

Kaptensgatan 10,5% 12,7% fredag 

Magasinsgatan 10,8% 11,7% fredag 

 

Utifrån Trafikverkets effektsambandskatalog4 kan dimensionerande trafik för den 30:e mest belastade 

timme utläsas. Utifrån del av tabellen för tätortstrafik (se Tabell 11 nedan) är högtrafikandelen 10,8 % för 

personbilar och 9,01 % för lastbilar av ÅDT.  

Tabell 11. Högtrafiktimandelar – Rangkurvor effektsamband 

Typ Rang Antal Timmar Timflöde (% ÅDT) 

Pb Lb 

Tätortstrafik 

1 52 10,2 9 

2 1430 8,1 8,3 

3 3102 5,8 7,5 

4 4176 2,5 2,7 

Tot 8760 

 

Utifrån försiktighetsprincipen väljs maxtimmesandel av dygnstrafik på 13,0% för personbilar och 9% för 

lastbilar och kommer att användas i fortsättning.  

Beträffande riktningsfördelning väljs 63/37 som står för mest ojämn fördelning bland möjliga val enligt 

effektsamband.  

CAPCAL - Analys 

Kapacitets analyserna utgår från vardagsdygnstrafik då det anses mest relevant för att identifiera 

eventuella framkomlighetsbrister. Följande korsningar analyseras med CAPCAL: 

• Väpnaregatan/Götagatan 

• Kaptensgatan/Hantverkaregatan 

  

 
4 https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-
analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Effektsamband/ 

https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Effektsamband/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/Samhallsekonomisk-analys-och-trafikanalys/Effektsamband/
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Väpnaregatan/Götagatan 

Då finns osäkerhet kring antal passage över järnvägen väljs att utgå från samma vardagstrafik som 

Götagatan. Bedömningen är att detta beskriver worst-case scenario. Figur 37 nedan visar dubbelriktade 

dygnsflöde. Observera att länktjocklek inte är proportionerlig. 

 

Figur 37. Nuläget - Vardagsdygnflöde - Väpnaregatan/Götagatan 

Utifrån högtrafikandel och antagen schablon för riktningsfördelning erhålls dimensionerande flöde under 

maxtimme som visas i Figur 38. Infarterna har markerats med grönt och utfarter har markerats med rött. 

Den blå pilen visar högtrafikriktningen.  

 

Figur 38. Infart och utfartsflöde - Väpnaregatan/Götagatan 
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Ingen mätning av svängandelar gjordes på plats. I stället uppskattades svängande flöde baserat på flödet 

på de andra utfarterna. Figur 38 ovan kompletterar därmed svängande andelar och resulterar i Figur 39. 

Observera att siffrorna har avrundats. Figuren visar att 38 fordon kör på Väpnaregatans till söderut över 

järnvägen. Andelen som svänger västerut från kvoten 28/(28+38). Andelen gånger 38 resulterar i 16. 

Svängande flöde har uppskattats så att den stämmer med inkommande flöde (grönt markerade) men inte 

nödvändigvisst med utgående flöde (rött markerade).  

 

Figur 39. Svängande flöde - Väpnaregatan/Götagatan  

CAPCAL beräkningen har använt flödena ovan och resultaten sammanställs nedan i Tabell 12. 

Belastningsgraden har använts som framkomlighetsmått som enligt VGU rekommendationen godtar 

värden som inte överstiger 0,6. Resultaten visar att det högsta belastningsgrad är 0,04, det vill säga inga 

kapacitetsproblem. 

Tabell 12. Kapacitetsanalys – Nuläget - Väpnaregatan/Götagatan  

Tillfart Dygnsflöde  

(dubbelriktad) 

Flöde  

(f/t) 

Kapacitet  

(f/t) 

Belastningsgrad 

Väpnaregatan (västerut) 592 48 1107 0,04 

Väpnaregatan (över Jvg) 797 38 1912 0,02 

Götagatan 797 64 1661 0,04 
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16 22

28

30
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19 45

38 64
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Kaptensgatan / Hantverkaregatan 

Utifrån högtrafikandelar och riktningsfördelning och uppskattning av svängandelar erhölls trafikflöde enligt 

nedan. 

 

Figur 40. Svängande flöde – Nuläget - Kaptensgatan / Hantverkaregatan 

CAPCAL-beräkningen har använt flödena ovan och resultaten sammanställs nedan i Tabell 13. 

Belastningsgraden har använts som framkomlighetsmått som enligt VGU5 rekommendationen godtar 

värden som inte överstiger 0,6. Resultaten visar att det högsta belastningsgrad är 0,07, det vill säga inga 

kapacitetsproblem. 

Tabell 13. Kapacitetsanalys – Nuläget - Kaptensgatan / Hantverkaregatan 

Tillfart Dygnsflöde  

(dubbelriktad) 

Flöde  

(f/t) 

Kapacitet  

(f/t) 

Belastningsgrad 

Kaptensgatan (väst) 877 61 1969 0,03 

Kaptensgatan (öst) 877 42 1445 0,03 

Hantverkaregatan 984 79 1118 0,07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
5 VGU står för Vägars och gators utformning. Belastningsgraden varierar mellan 0 och 1 där 1 beskriver 
situationen med hög efterfråga och därmed trängsel. Mer info på https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-
branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/ 
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https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/
https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/Utformning-av-vagar-och-gator/vagar-och-gators-utformning-vgu/
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Bilaga 3. Trafikalstring från tillkommande bostäder  
Strukturplan 

Området direkt väster om Hässleholm C pekas ut som lämpligt för förtätning med nya centrumfunktioner. 

vilket betyder att centrumfunktioner med handel, service och publika verksamheter kan expandera även 

väster om järnvägen. Strukturplanen anger därmed förändrad markanvändning enligt figur nedan där gul 

färg står för bostäder och brunt för centrumverksamhet och bostäder om möjligt.  

Figur 41. Markanvändning strukturplan västra Centrum  

Under arbetsgång uppdaterades antal bostäder på T4 till 400. Totalt uppskattas området få 2400–2500 

nya bostäder med fördelning per stadsdelnivå enligt i Figur 42 nedan.   

Figur 42. Tillkommande bostäder per stadsdel  
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Scenarier 

Analysen beaktar följande scenarier utifrån koppling Viaduktsgatan - Magasingatan: 

• Scenario 0: Ingen avfart från Viaduktsgatan till Magasinsgatan. Endast angöringsväg från 

Vankivavägen mot Drottninggatan och Kaptensgatan.  

• Scenario 1: Anlägga ett parkeringshus mellan Viaduktsgatan och Magasinsgatan med infart till 

parkeringshuset från Viaduktsgatan och utfart mot Drottninggatan. Samt angöringsmöjlighet mot 

Drottninggatan och Kaptensgatan från Vankivavägen.  

• Scenario 2: Anlägga en koppling från Viaduktsgatan till Drottninggatan genom att öppna och 

förlänga Bryggaregatan i båda riktningar.  

• Scenario 3: Förslag på alternativa angöringsvägar till framtida ny station vid stängning av 

Magasinsgatan (ifall draggning av nya stambanan tar Magasinsgatan i anspråk). 

Indelning inom Stadsdel 

Trafiken som alstras av bostäder måste senare fördelas på vägnätet. Trafiken kommer i större del fördelas 

till strax intilliggande gator och då måste några stadsdelar delas upp till mindre kvartersgrupp. Figur 43 

visar kvartersgruppen i stadsdelen Norden. Tabell 14 visar antal bostäder per kvartersgrupp. 

Figur 43. Stadsdel Norden – Bostäder per grupp 

 

Tabell 14. Stadsdel Norden – Bostäder per grupp 

Na Nb Nc Nd Ne Total 

500 200 180 260 60 1200 
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Figur 44 visar kvartersgruppen i stadsdelen Bokeberg. Tabell 15 visar antal bostäder per kvartersgrupp. 

Figur 44. Stadsdel Bokeberg – Bostäder per grupp 

 

Tabell 15. Stadsdel Norden – Bostäder per grupp 

Ba Bb Bc Total 

250 125 125 500 

 

Alstrad trafik och fördelning på vägnätet 

Uppskattning av trafiken som alstras av bostäder förutsätter parkeringstal på 0,7 parkeringsplatser per 

bostad och 5 fordonsrörelser per parkeringsplats. Alstrad trafik tilldelas först till närmaste länk och senare 

fördelas till angränsande länkar. Varje gång som trafiken fördelas minskas flödet med en vis faktor. Några 

är enkla exempel. Andra visar hur trafiken kan spridas på sekundära och finmaskiga gator.  
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T4  

Figur 45 nedan visar hur 400 bostäder alstrar 1400 fordonsrörelser och senare fördelas på 

huvudvägnätet. Observera att länktjocklek inte är proportionerlig. 

Figur 45. Alstrad trafik från tillkommande bostäder – T4 
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Kvartergrupp ”Bb” – del av Bokeberg  

Figur 46 nedan visar hur 125 bostäder alstrar 438 fordonsrörelser och senare fördelas på vägnätet. 

Observera att länktjocklek inte är proportionerlig. 

 

Figur 46. Alstrad trafik från tillkommande bostäder – Kvartergrupp ”Bb” 
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Kvartergrupp ”Nd” – del av Norden 

Figur 47 nedan visar hur 260 bostäder alstrar 910 fordonsrörelser och senare fördelas på vägnätet. Viss 

trafik kommer till Viaduktsgatan genom sekundära gator som inte ingår i det studerade huvudvägnätet. 

Observera att länktjocklek inte är proportionerlig. 

 

Figur 47. Alstrad trafik från tillkommande bostäder – kvartergrupp ”Nd” 
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Fredentorp 

Figur 48 nedan visar hur 300 bostäder alstrar 1050 fordonsrörelser och senare fördelas på vägnätet. 

Figuren visar hälften som tar sig till Fredentorp norrifrån. Andra hälften kommer söderifrån och syns inte 

på bilden. Antagande att helheten av alla resor använder Kristianstadvägen gör att uppskattning lutar sig 

till en överskattning. Observera att länktjocklek inte är proportionerlig. 

 

Figur 48. Alstrad trafik från tillkommande bostäder – Fredentorp 
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Nyttotrafik och övrig ekonomisk verksamhet 

Annan typ av verksamhet tillkommer vid bostadsområdet. Detta bedöms grovt motsvara 10% av det totala 

bostadsalstring. Figur 49 nedan visar summa av trafikalstring från bostäder samt 10% från övrig 

ekonomisk verksamhet. Observera att länktjocklek inte är proportionerlig. 

 

Figur 49. Bostadsrelaterad trafikalstring (inklusive nyttotrafik)  
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Bilaga 4. Trafikalstring från annan verksamhet och 
parkeringshus. 
Fyra parkeringshus finns i utredningsområdet och trafikalstringen är direkt korrelerad till planerat antal 

parkeringsplatser. Parkeringsplatser kan tänkas betjäna tillkommande arbetsplatser inom strukturplanen. 

Parkeringsplatserna har uppskattats utifrån markyta (utifrån flygfoto) och där antal planerade 

parkeringsplan uppskattats.  

Trafik som alstras av varje parkeringsplats varierar utifrån om den används som kortisparkering (8 

fordonsrörelser per vardag eller som arbetsplats-/långtidsparkering (2 fordonsrörelser per dag). Tabellen 

nedan visar beräkningsförutsättningar och trafiken som antas alstras per parkeringsanläggning. Antal plan 

och andel korttidsparkering är två variabler som har stort utslag i resultaten i form av antal fordonsrörelser. 

Nuvarande förutsättningar bedöms ge en hög skattning av trafikalstringen. 

Tabell 16. Trafikalstring per parkeringshus 

Placering 

Antal 

platser 

per 

plan 

Andel 

Korttids-

parkering 

Fordonsrörelser 

per plan 

Antal 

Plan 

Trafikalstring 

(fordonsrörelser) 

T4 vid Väpnaregatan  120 33,3% 480 3 1440 

Magasingatan/Bryggaregatan  161 33,3% 644 3 1932 

Hantverkaregatan /Kaptensgatan 50 50,0% 250 2 500 

Fredentorp 375 33,3% 1500 3 4500 

Summa 2874  8372 

 

Trafiken som alstras av olika parkeringshus fördelas på vägnätet på samma sätt som trafiken till och från 

bostäder som tidigare redovisats. Figur 50 nedan visar summan av trafikalstringen för alla parkeringshus. 

Observera att länktjocklek inte är proportionerlig. 
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Figur 50. Totalt alstrad trafik till och från tillkommande parkeringshus 
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Skola och Förskola som visas med rött i Figur 41 planeras att betjäna 600-700 barn och elever. Detta 

kommer att alstra bilresor dock i mycket mindre grad för resor kortare än 500 meter. Figur 51 nedan visar 

ett område med avstånd 500 meter från skolan. Å ena sidan kommer resorna mellan bostäder i området 

och skolan att inte ske med bil och schablon på 5 bilresor per bostadsparkeringsplats medför en 

överskattning. Å andra sidan blir en underskattning om man bortse från resor till och från skolan från 

området utanför 500 m radien. I detta tidiga planeringsskede bedöms att överskattning och 

underskattningen jämnar ut varandra och ingen ytterligare korrigering genomförs på systemnivå.  

På lokal nivå måste man lägga till resandet förbi skola/förskola och det rör sig om 500-600 

fordonsrörelser. 

 

Figur 51. Skol/förskola och området 500 meter Alstrad trafik från tillkommande bostäder – T4 
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Bilaga 5. Trafikalstring från Strukturplan  
Tidigare redovisades trafik som alstras av bostäder och nyttotrafik samt trafiken som alstra av 

parkeringshus och skolverksamhet i området. Figur 52 redovisar nedan summan av båda komponenter. 

Figur 53 visar samma siffor avrundade till 50. 

 

Figur 52. Alstrad trafik från Strukturplanen 
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Figur 53. Alstrad trafik från Strukturplanen – avrundade siffror 
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Bilaga 6. Trafikprognos 2040 och scenarier 
Analysen beaktar följande scenarier utifrån koppling Viaduktsgatan - Magasingatan: 

• Scenario 0: Ingen avfart från Viaduktsgatan till Magasinsgatan. Endast angöringsväg från 

Vankivavägen mot Drottninggatan och Kaptensgatan.  

• Scenario 1: Anlägga ett parkeringshus mellan Viaduktsgatan och Magasinsgatan med infart till 

parkeringshuset från Viaduktsgatan och utfart mot Drottninggatan. Samt angöringsmöjlighet mot 

Drottninggatan och Kaptensgatan från Vankivavägen.  

• Scenario 2: Anlägga en koppling från Viaduktsgatan till Drottninggatan genom att öppna och 

förlänga Bryggaregatan i båda riktningar.  

• Scenario 3: Förslag på alternativa angöringsvägar till framtida ny station vid stängning av 

Magasinsgatan (ifall draggning av nya stambanan tar Magasinsgatan i anspråk). 

Trafikprognosen för alla scenarier består av trafikuppräkning av befintlig trafik samt tillkommande trafik 

från strukturplanen. Nedan beskrivs i detaljer metoden och förutsättningar för prognosen.  

Trafikprognos – Dygnsflöde 2040 

I detta avsnitt redovisas trafikflödena på dygnsnivå på det studerade gatunät. 

Trafikökning - Befintlig trafik i framtiden 

Befintlig trafik bedöms öka enligt Trafikverkets EVA trafikuppräkningstal för region Skåne för perioden 

2017-2040 som motsvarar 1,37 för personbil och 1,48 för lastbil. Trafikuppräkningstal förväntas fånga 

genomsnittliga fordonstrafikökningen på grund av båda ekonomiska utveckling och ökad befolkning.  

Angående ökad befolkning i Hässleholms kommun förutsätter Trafikverkets6 att kommunbefolkningen är 

51 581 (år 2017) och 57 549 (år 2040). Detta innebär en absolut ökning på 5968 och ökning på en faktor 

på 1,12. Från de 33 kommuner i Region Skåne kan den absoluta ökningen rankas på plats 12 av 33 där 

plats största absoluta ökningen sker i Malmö med 92 886. Hässleholm öknings faktor kan rankas i plats 28 

av 33 där första plats är lund med 1,2929. Hässleholm tillhör det överskattade delen utifrån ett kriterium 

och den underskattade delen utifrån andra. EVA trafikuppräkningstal skulle kunna därför anses som en 

överskattning men överskattningen blir inom rimliga gränser.  

Denna studie avser intervallet 2021-2040 och trafikuppräkningstal justeras något till kortare perioden. 

Justerade siffor blir 1,28 för personbil och 1,36 för lastbil. Faktorn tillämpas till trafikmängder som visas 

tidigare. 

Markanvändning i framtiden – Strukturplan 

Området direkt väster om Hässleholm C pekas ut som lämpligt för förtätning med nya centrumfunktioner 

där 2400-2500 bostäder planeras byggas. Då Hässleholms kommun 0,7 parkeringsplatser per bostad 

som norm inom centrumnära områden kan storleksordningen på trafiken som alstras från tillkommande 

bostäder uppskattas. Bilaga 2 redovisar i detaljförutsättningarna och tillämpad metod.  

Fyra parkeringshus finns i utredningsområdet och trafikalstringen är direkt korrelerad till planerat antal 

parkeringsplatser. Bilaga 3 redovisar i tillämpad metod och beräkningar.  

Resultat visas i Figur 54där karta till vänster visar trafiken som alstras av planerade bostäder, kartan i 

mitten visar trafiken som alstras av parkeringshusen och karta till höger visar summan. Observera att 

länktjocklek inte är proportionerlig. 

 
6 Se tabell 2 i ”PM Region Skåne Validering Sampers. Version 20–06. 2020 – maj” 
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Figur 54. Flödeskarta Alstrad trafik från tillkommande bostäder, p -hus och totalen  
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Figur 55 nedan sammanställer trafikprognos för år 2040 och visar befintlig trafik uppräknad till år 2040 

plus strukturplans alstrad trafik lika med total 2040. Man kan se att i norra delen är strukturplans 

komponent mycket större än befintlig trafik. I andra delar som Vankivavägen södra delen är uppräknad 

befintlig trafik en viktigare komponent än strukturplanens bidrag. 

Figur 55. Flödeskarta 
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Bilaga 7.  Väpnaregatan/Götagatan - kapacitetsberäkningar 
Trafikprognosen för år 2040 består av befintlig trafik som ökar enligt trafikuppräkningstal samt av trafik 

som alstras av strukturplan. Dygnssiffror används för att beräkna trafiken under maxtimme samt 

svängande flödet. Utifrån högtrafikandelar och riktningsfördelning och uppskattning av svängandelar  

erhålls trafikflöde enligt nedan i Figur 56. Beräkningarna har gjort med två alternativ på var väjningen ska 

ligga. 

  

Figur 56. Svängande flöde – 2040 inkl. strukturplan - Väpnaregatan/Götagatan  

Tabell 17 nedan visar resultat från CAPCAL beräkning. Det högsta belastningsgraden indikeras för 

tillfarten från Väpnaregatan med 0,37. Då belastningsgraden är under 0,6 och kan inga 

framkomlighetsproblem identifieras.  

Tabell 17. Kapacitetsanalys – 2040 inkl. strukturplan - Väpnaregatan/Götagatan – scenario 0 

Tillfart Dygnsflöde  

(dubbelriktad) 

Flöde  

(f/t) 

Kapacitet  

(f/t) 

Belastningsgrad 

Väpnaregatan (västerut) 4361 349 933 0,37 

Väpnaregatan (över Jvg) 1024 48 1943 0,02 

Götagatan 4424 354 1375 0,26 

 

Analysen beaktar följande scenarier utifrån koppling viaduktsgatan - Magasingatan: 

• Scenario 0: Ingen avfart från Viaduktsgatan till Magasinsgatan. Endast angöringsväg från 

Vankivavägen mot Drottninggatan och Kaptensgatan.  

• Scenario 1: Anlägga ett parkeringshus mellan Viaduktsgatan och Magasinsgatan med infart till 

parkeringshuset från Viaduktsgatan och utfart mot Drottninggatan. Samt angöringsmöjlighet mot 

Drottninggatan och Kaptensgatan från Vankivavägen.  

• Scenario 2: Anlägga en koppling från Viaduktsgatan till Drottninggatan genom att öppna och 

förlänga Bryggaregatan i båda riktningar.  

• Scenario 3: Förslag på alternativa angöringsvägar till framtida ny station vid stängning av 

Magasinsgatan (ifall draggning av nya stambanan tar Magasinsgatan i anspråk). 

Samtliga scenarier resulterar i samma trafiksiffror på alla tillfarter i korsningen Väpnaregatan/Götagatan. 

Resultaten i Tabell 17 gäller därför för alla scenarier.  
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Bilaga 8. Kaptensgatan / Hantverkaregatan – 
kapacitetsberäkningar 
Trafikprognosen för år 2040 består av befintlig trafik som ökar enligt trafikuppräkningstal samt av trafik 

som alstras av strukturplan. Dygnssiffror används för att beräkna trafiken under maxtimme samt 

svängande flödet. Utifrån högtrafikandelar och riktningsfördelning och uppskattning av svängandelar  

erhålls trafikflöde enligt nedan i Figur 57. 

Figur 57. Svängande flöde – 2040 inkl. strukturplan - Kaptensgatan / Hantverkaregatan 

Tabell 18 nedan visar resultat från CAPCAL beräkning. Det högsta belastningsgrad sker för tillfarten från 

Hantverkaregatan med 0,22. Värdet är långt under 0,6 och inga framkomlighetsproblem kan identifieras.  

Tabell 18. Kapacitetsanalys – 2040 inkl strukturplan Kaptensgatan / Hantverkaregatan - scenario 0-2 

Tillfart Dygnsflöde  

(dubbelriktad) 

Flöde  

(f/t) 

Kapacitet  

(f/t) 

Belastningsgrad 

Kaptensgatan (väst) 2727 229 1969 0,12 

Kaptensgatan (öst) 1612 76 1328 0,06 

Hantverkaregatan 2834 220 992 0,22 

 

Analysen beaktar följande scenarier utifrån koppling viaduktsgatan - Magasingatan: 

• Scenario 0: Ingen avfart från Viaduktsgatan till Magasinsgatan. Endast angöringsväg från 

Vankivavägen mot Drottninggatan och Kaptensgatan.  

• Scenario 1: Anlägga ett parkeringshus mellan Viaduktsgatan och Magasinsgatan med infart till 

parkeringshuset från Viaduktsgatan och utfart mot Drottninggatan. Samt angöringsmöjlighet mot 

Drottninggatan och Kaptensgatan från Vankivavägen.  

• Scenario 2: Anlägga en koppling från Viaduktsgatan till Drottninggatan genom att öppna och 

förlänga Bryggaregatan i båda riktningar.  

• Scenario 3: Förslag på alternativa angöringsvägar till framtida ny station vid stängning av 

Magasinsgatan (ifall draggning av nya stambanan tar Magasinsgatan i anspråk). 

Scenarierna 0,1, och 2 resulterar i samma trafiksiffror på alla tillfarter i korsningen 

Väpnaregatan/Götagatan. Resultaten i Tabell 17 gäller därför för alla scenarier.  

Scenarion 3 medför ökad flöde på alla tillfarter och framförallt på Kaptensgatan. På samma sätt som ovan 

uppskattas svängande flöde och resulterar i flöde som redovisas i Figur 58. 
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Figur 58. Svängande flöde – 2040 inkl. strukturplan - Kaptensgatan / Hantverkaregatan – scenario 3 

Tabell 19 nedan visar resultat från CAPCAL beräkning. Det högsta belastningsgrad sker för samma tillfart 

som tidigare 0,24. Värdet är långt under 0,6 och inga framkomlighetsproblem kan identifieras.  

Tabell 19. Kapacitetsanalys – 2040 inkl strukturplan Kaptensgatan / Hantverkaregatan – scenario 3 

Tillfart Dygnsflöde  

(dubbelriktad) 

Flöde  

(f/t) 

Kapacitet  

(f/t) 

Belastningsgrad 

Kaptensgatan (väst) 2853 256 1969 0,13 

Kaptensgatan (öst) 1951 93 1317 0,07 

Hantverkaregatan 3173 230 960 0,24 

 

Utöver analyserna ovan testades i CAPCAL andra väjningsregel som till exempel det som visas nedan i 

FFF och belåningsgrader i korningen blev lägre i Tabell 19. Modelleringen av sådan alternativ tar CAPCAL 

utanför sin komfortzon men belastningsgrader blev så låga som inte finns risk att närma sig till 0,6 gränsen  

Figur 59. Svängande flöde – 2040 inkl. strukturplan - Kaptensgatan / Hantverkaregatan – Alternativa 

väjningsregler  
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Bilaga 9. COVID påverkan på trafikmätningar. 
Eftersom några trafikmätningar genomfördes under pandemin blir det viktig att kontrollera utifrån 

tillgängliga dat källor signal eller bevis om att det har skett påverkan på uppmätt trafikflöde. Figur 60 

nedan visar punkter före och efter pandemi där data har blivit tillgänglig. Punkt 9 och 123 har samlat data 

på viaduktsgatan. Punkt 3, 13 och 408 har samlat data på Magasingatan. Mätningar före pandemi har 

grönt markerat. Mätningar efter pandemi har rött markerats.  

Figur 60. Svängande flöde 

Tabell 20 nedan visar jämförelse för Magasingatan på dygnsnivå utifrån veckodagskategori. Resultaten 

visar att trafiken minskade till 70%-80%. Tabell 21 visar jämförelse för Viaduktsgatan med minskning blev 

betydlig mindre.  

Skillnaden kan motiveras på Viaduktsgatan och Magasingatan har olika vägfunktion och hierarki. 

Magasingatan har bara funktion att betjäna järnvägsstationen och minskningen i tågtrafiken påverkar i 

större grand Magasingatan är Viaduktsgatan. Förutom hör Viaduktsgatan till större i hierarki då är 

genomfartstrafiken komponent är större än i Magasingatan.  

Då finns osäkerheter om på vilket sätt bör COVID korrigeras och till vilka gator gör ingen numerisk 

korrigering men diskuteras eventuella effekter på resultaten vid diskussionstillfälle.  
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Tabell 20. Jämförelse mätning före/efter COVID - Magasingatan 

 
Punkt ÅDT VMDT Helg 

Före Pandemistart 3 1763 1969 1248 

13 1613 1833 1061 

Efter Pandemistart 408 1259 1415 870      

Efter / Före (p408)/(p3) 71% 72% 70% 

(p408)/(p13) 78% 77% 82% 

 

Tabell 21. Jämförelse mätning före/efter COVID - Viaduktsgatan 

 
Punkt ÅDT VMDT Helg 

Före Pandemistart 9 9112 10178 6447 

Efter Pandemistart 123 8717 9864 5851      

Efter / Före (p9)/(p123) 96% 97% 91% 

 

 

 


