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Definitioner  
BTA- ”Bruttoarea av mätvärda delar av ett våningsplan inklusive ytterväggar begränsad 
av de omslutande byggnadsdelarnas utsida eller annan för mätvärdhet angiven 
begränsning.” (www.mittbygge.se)  
 
Externa affärsetableringar- Det finns flera definitioner varav en är ” All handel som 
ligger i ett biltrafikorienterat läge, utanför bostadsområden och stadscentrum. Som 
externa affärsetableringar räknas storbutikscentrum, handel i industriområde, 
stormarknader och handelsområden” Karlsson. H (2006). Enligt definitionen är det av 
mest betydande vikt att den naturliga/enklaste vägen dit är genom användning av bilen 
och vad som säljs i området har en sekundär betydelse.  
 
Halvexterna affärsetableringar- I denna kategori avses etableringar med mer än 
2000kvm BTA för dagligvaru-eller sällanköpshandel och som ligger i anslutning till 
samlad bebyggelse, i ett tätortsnära biltrafikorienterat läge med möjlighet till gång-, 
cykel- och kollektivtrafik. Halvexterna affärsetableringar brukar även kallas för 
tätortsnära etableringar(Vägverket, 2003). Etableringar som anläggs med tydlig 
inriktning mot bilburna besökare kallas för halvexterna, halvcentrala eller tätortsnära 
etableringar (Vägverket, 2008). 
 
Dagligvara-”typ av vara som man fortlöpande förbrukar i hushållet och inhandlar 
nästan dagligen” (www.nationalencyklopedin.se) Man kan alltså säga att det bland annat 
avser baslivsmedel, parfym, och blommor.  
 
Sällanköpsvara-” dyrare vara som man normalt köper mera sällan: sällanköpsvaror 
som TV-apparater och filmkameror”(www.nationalencyklopedin.se). Detta kan även 
kallas för skrymmande sällanköpsvara eller volymvara. 
 
Länk- Körbanor som kopplas samman så det blir en trafikled.  
 
Prioriteringsregler- Vilken körbana som har företräde för en annan körriktning, 
används vid korsningar samt vid cirkulationsplatser. 
 
Konfliktpunkter- Punkter där konflikter med andra fordon kan ske.  
 
Hastighetsreducerade zoner- En zon där hastigheten är nedsatt på grund utav 
utformningen av körbanan.  
 
Ruttval- Hur ett fordon i en viss riktning kan tänkas vilja åka till, hur fordonet kommer 
till en punkt från en annan. 
 
Datainsamlingspunkt- Punkter där trafikdata samlas in för att se hur många fordon 
som passerar den punkten samt vilken hastighet de har.   
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
På 1960-talet kom en ny form av handel in i Sverige. Externa köpcentrum började 
etablera sig. Handeln förflyttade sig från bostadsnära lägen till externa, bilorienterade 
lägen och detta fick konsekvenser på handelsmönstret, tillgängligheten samt för 
miljön(Vägverket, 2003). De nya anläggningarna ansågs av vissa vara 
samhällsekonomiskt lönsamma för de har lägre priser, medan andra ansåg att de har en 
negativ påverkan på vissa konsumentgrupper, stadskärnan samt har en negativ 
miljöbelastning då trafikarbetet ökar (Vägverket, 2003,2006,2008). 
 
”Studier som har gjorts konstaterar att externa köpcentrum inte följer de långsiktiga 
nationella miljömål med avseende på ett miljöanpassat trafiksystem. Den fortsatta 
utvecklingen av dessa etableringar strider mot de mål mot hållbar utveckling som 
regeringen har satt upp(Vägverket, 2003).” 
 
Som ett alternativ till externa köpcentrum har det istället kommit tätortsnära 
etableringar, som även kallas för halvexterna etableringar. Det nya handelsområdet i 
Skiftinge är ett sådant och det är intressant att se tidigare studier då dessa halvexterna 
ska vara bättre än det helexterna ur en trafikarbetessynpunkt.  
 
Denna fallstudie handlar om Skiftinge som ligger i den norra delen av Eskilstuna 
kommun. Eskilstuna är den största tätorten i Södermanlands län och här bor ca 101 000 
invånare varav ca 65 000 av dessa bor inom tätorten (www.scb.se). Eskilstuna 
angränsar bland annat till Västerås, Mariefred och Örebro, se bild ett.  

 
Bild 1- Karta med angränsade städer. Källa www.google.maps.se 

 
Tre kilometer ifrån den centrala staden och norr om motorvägen E20 ligger Skiftinge. 
Denna stadsdel är med i kommunens utvecklingsområden där man vill öka volymerna 
av bostäder främst genom förtätning samt utveckling av det befintliga handelsområdet. 
Handelsområdet har idag en dagligvaruhandel, ICA-butik. Det finns även ett 
bostadsområde mellan ICA-butiken och den nya delen av handelsområdet, se bild två. 
Området är mångkulturellt och har dessvärre fått ett dåligt rykte bland annat då 
arbetslösheten är hög och det har varit föremål för skottlossning.  
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Bild 2- Området Skiftinge idag. Källa: www.google.maps.se 

Kommunen planerar att expandera området med 30 000 m2 BTA för halvexternhandel 
med sällanvaror, som förväntas att öka trafikmängderna. För att klara denna ökning ska 
det byggas en ny väg då den befintliga lösningen troligtvis inte har den kapacitet för den 
trafikökning som förväntas komma i området. Med hjälp av simulering kan det 
identifieras om den nya vägen samt vilken typ av infart/utfart korsningen behöver ha 
för att klara den kapacitet som behövs för att tillgodose och optimera det framtida 
trafikflödet. Det finns tre olika alternativ på utformningen som kommunen tagit fram 
och dessa kommer presenteras närmare i avsnitt tre med rubriken VISSIM. Denna 
fallstudie kommer att undersöka hur utformningen på vägen och korsningarna ska vara 
för att handelsområdet i Skiftinge ska kunna hantera den framtida ökningen av trafik.  

1.2 Syfte 
Redovisa om den nya framtida dragning av väg och korsning kommer ge området den 
kapacitet som krävs för att möta den förväntade trafikökningen. Undersöka om området 
i Skiftinge kommer påverkas av den nya etableringen.   

1.3 Avgränsning 
Denna fallstudie handlar om det nya handelsområdet i Skiftinge och kommer undersöka 
eftermiddagstrafik där den maximala belastningen var under tidsperioden 16.00 - 17.00.  
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2. Metod  
Den första delen av detta arbete är en litteraturstudie för att granska befintlig fakta om 
externhandel för att sedan fördjupa sig mer i tätortsnära handelsetableringar. Det är av 
intresse att ta reda på hur trafikarbetet kommer att påverkas samt trafikens 
konsekvenser för närmiljön samt ur ett hållbarhets perspektiv. Den andra delen består 
av en trafikanalys genom microsimuleringsprogrammet VISSIM.  
 
Trafikanalys genomförts i ett antal steg enligt nedan:  
 

1. Insamling av trafikdata och riktningsdata för området. 
2. Uppbyggnad av modell i VISSIM. 
3. Detaljerad information om dagens trafikflöden infördes samt kalibrering av 

modell. 
4. Uppdatering av trafikprognos. 
5. Analys och slutsats om vilken modell som passar bäst med avseende på lägsta 

fördröjningar. 
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3. Litteratursökning 

3.1 Externa och halvexterna köpcentrums påverkan  
I en studie undersökte Forsberg. H m.fl. (1994) hur vårt resmönster förväntades att 
förändras då man skapade externa köpcentrum. Studien visade att 30 % av hushållen 
skulle förändra sina inköpsvanor om det fanns köpcentrum i anslutning till förorter. 
Vidare visade undersökningen på att hushållens bilresor fördubblades i samband med 
inköp och många hushåll. Mellan en tredjedel och hälften, anger att de börjat använda 
bilen till sina inköpsresor istället för att gå eller cykla. I en annan undersökning som 
Ljungberg et al (1995) visade det sig att trafikarbetet ökade när inköpen gjordes på 
externa etableringar. Det gjordes även jämförelser mellan externa och halvexterna 
etableringar och resultatet blev att det tätortsnära centrat ger högre andel som i större 
kvantiteter utsläpp i tätort än vad det externa centrat gör, dock ger det en mindre total 
antal utsläpp per fordon då det är kortare körsträckor. Författarna konstaterar att en 
tätortsnära etablering ger mindre koldioxid per besökande bil än en mer extern 
placering dock har den större utsläpp inom tätort.  
 
I Vägverkets rapport (2006) ”Tätortsnära externa affärsetableringar” har man bedömt 
de tätortsnära handelsetableringarna och vilka konsekvenser de får på trafikarbetet, 
författarnas slutsats är att dessa etableringar ej bör tillåtas. Detta på grund utav att 
dessa områden leder till ökat trafikarbete och avgasemissioner i samma storleksordning 
som det helexterna. Vägverket föreslår att det både för hel- och halvexterna borde 
ställas krav på trafikanalyserna i en MKB där en metod bör tas fram för en korrekt 
bedömning av trafikkonsekvenser inklusive tillgänglighetsaspekten för olika färdsätt. 
 
Externa köpcentrum påverkar inte endast den egna kommunen utan flera 
omkringliggande kommuner då konsumenten inte är lojal mot kommungränsen. Vilket 
innebär att konsumentens köpkraft är rörlig inom en viss radie och detta kan leda till att 
utflöde av köpkraft ur den egna kommunen. Detta vill kommunen hindra(Vägverket 
2003). Kommunen vill ha mycket köpkraft och arbetstillfällen som möjligt i den egna 
kommunen och inte förlora detta till andra intilliggande kommuner. Trots att 
etableringen hotar den befintliga handeln etableras dessa köpcentra för att locka till sig 
köpkraft från andra kommuner, Forsberg (1994) anser att detta är en slags politisk 
kamp om köpkraften. Politikerna motiverar detta genom att ökade skatteintäkter, 
sysselsättning ger positiv marknadsföring till kommunen. Palm och Pukas (2001) 
intervjuade ett antal politiker, tjänstemän och näringslivsföreträdare där det framgår att 
de upplever att handeln sker på näringslivets villkor för om de inte godkänner dessa 
etableringar kommer konsumenterna gå till nästa etablering vilket skapar ett utflöde av 
skattemedel och köpkraft.  
 
Boverket har undersökt om externa etableringar skapar jobbtillfällen, och detta kan ses 
ur två aspekter. Den första är att många av de tillfällena är inom byggsektorn då 
området byggs upp.  Den andra är att det nya centrat skapar fler arbetstillfällen, vilket 
stämmer till en början, men konkurrerar man ut befintlig handel i staden minskar 
jobbtillfällena då etableringarna har mindre personaltäthet och det blir då ett 
nollsummespel (Boverket, 2004)  
 
Det finns som sagt både fördelar och nackdelar med externa köpcentrum.  En ökad 
konkurrens ger kunderna lägre priser men lokaliseringsvalet kan ge längre färdsträckor 
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vilket alstrar mer trafik som i sin tur leder till ökade farliga miljöutsläpp. Att ha handel 
utanför staden tillgodoser goda parkeringsmöjligheter och kan ge kunden en tidsvinst 
då den kan utföra flera kompletterande köp vid samma tillfälle, det ökar också kundens 
konsumtion(Vägverket, 2003), vilket gynnar butikerna. Det är en stor fördel för 
markägare och de som etablerar köpcentrumen i externa handelsområden då 
markpriset är betydligt mycket billigare än i ett stadscentrum, lägre hyra samt billigare 
transporter(Vägverket, 2006). 
 
Att enbart ha externa köpcentrum kan enligt Vägverket (2003) och Boverket (2004) 
betraktas som en välfärdsförlust då tillgängligheten fördelas ojämnt mellan hushållen, 
då inte alla har tillgång till bil och därför inte kan ta sig till dessa på ett enkelt sätt. Det 
kan även handla om hushåll som är äldre, rörelsehindrade eller boende på landsbygden 
som får sämre tillgänglighet. En annan aspekt är att i takt med att bostadsnära butiker 
försvinner kan även annan service såsom post och bank komma att behöva 
omstrukturera sig och därmed försämra tillgängligheten.  
 
En fördel med tätortsnära etableringar är att det finns befintlig kollektivtrafik och gång-
och cykelstråk. Detta ger en möjlighet för konsumenten att ha ett annat alternativ än 
bilen. Om politikerna fortsätter att sätta bilen i främsta rummet och inte 
kollektivtrafiken kan det enligt (Vägverket, 2006), riskera att samhället byggs in i ett 
ännu fastare bilberoende. 

4 Fallstudie Eskilstuna kommun  

4.1 Handelsriktlinjer 
Kommunen har riktlinjer över externa handelsetableringar, se bilaga 1 och tre områden 
har blivit utpekat där sådan handel får förekomma, dessa är Innerstaden, Tuna Park och 
Skiftinge. Man vill med dessa etableringar skapa fler arbetstillfällen då Eskilstuna har en 
hög arbetslöshet och ett stort utflöde av främst sällanköpshandel till omgivande region 
samt minska det onödiga trafikflödet som därmed uppstår. Kommunens mål översikt är 
balans mellan in- och utflöde av handeln. Eskilstuna har idag en hög andel bilresande i 
trafikarbetet vilket också ska beaktas vid nya handelsetableringar.  
 
I kommunens generella riktlinjer är det tydligt att de inte vill ha nya områden och de 
som etableras ska ha fokus på sällanköpsvaror.  Handelsområdena skall ha en bra 
tillgänglighet året runt för gång-, cykel och kollektivtrafik så att bilresandets andel 
minskar. Dessa ska exploatören själv bekosta. När det byggs nya byggnader i dessa 
områden ska de uppföras med en hög miljöprestanda, de ska vara försedda med 
solpaneler, vindkraftverk och gröna tak eller andra värden. Vid nybyggnad skall det 
kompenseras med gröna ytor om det är ej hårdgjord yta som tas i anspråk för 
exploatering.  
 
Kommunens planer för området Skiftinge är att det ska bli ett handelsområde som 
kommer ha en attraktiv stadsliknande miljö där området ska innehålla volymhandel och 
dagligvaror. En sammanhållen utvecklingsplan har uppdagats där exploatören 
finansierar en cykelbana till området från Årby, Röksta, Skiftinge och Sundbyholm. De 
skall även skapa möjlighet för genompassage från Skiftinge till Årby naturreservat. De 
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företag som kommer etablera sig ska uppmuntras att anställa människor som redan bor 
i stadsdelen.  
 
Målet för ett hållbart Skiftinge är alltså att förtäta bostäderna främst genom volym samt 
anordna en ny del av handelsområde utöver dagligvaruhandeln som redan finns i 
området. Med detta vill man minska arbetslösheten, trafikarbetet till andra kommuner 
samt skapa en attraktiv stadsdel. På bilden nedan syns planerna för området. 

4.2 Analys med litteratur 
Vägverket (2003) beskriver i sin rapport att konsumenten inte är lojal mot sin kommun 
vilket skapar ett utflöde av skattemedel och köpkraft. Detta är något som Eskilstuna 
kommun känner igen sig i och de upplever att det beror på att kommunen inte kan 
erbjuda sina invånare sällanköpsvaror. Utflödet skapar ett högre trafikarbete som i sin 
tur leder till onödiga koldioxidutsläpp vilka kan undvikas om dessa varor finns 
tillgängliga i den egna kommunen. Det är alltså bättre ur en miljösynpunkt om 
kommunen skulle kunna erbjuda tillgång till handel av sällanköpsvaror till sina 
invånare. Detta eftersom invånarna då inte behöver åka så långt och då även släpper ut 
mindre koldioxid per bil. Dock skapas det mer tätortsnära avgaser vilket är sämre för de 
boende i området. 
 
Med en ny handelsetablering skapas det fler jobb av två olika anledningar. Ena 
anledningen förverkligas i etableringens uppbyggnad om exploatören anställer en lokal 
firma. Den andra anledningen är att det skapas mer arbetstillfällen eftersom det 
kommer in fler företag i kommunen. Detta motsägs dock utav boverket då dessa 
etableringar har lägre personaltäthet och kan konkurrera ut handeln i staden som har 
hög personaltäthet således kan detta leda till ett nollsummespel eller att man får mindre 
arbetstillfällen i kommunen. Det som är positivt är att de som visat intresse för att hyra 
mark utav Kungsleden som vill exploatera marken är Biltema och dessa konkurrerar 
inte ut de verksamheter som har icke-skrymmande varor som det finns mest utav i 
centrum. Dock kan de konkurrera ut verksamheter såsom cykelaffärer. Kommunen 
uppmuntrar exploatören att anställa människor som redan bor i stadsdelen men detta 

Bild 3- Framtida planer för Skiftinge. Källa: Eskilstuna 
kommun 
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kan ses som vagt då företagen har rätt att göra som de själva anser vara bra för 
företaget. Det vore dock en fördel för hela kommunen då det är hög arbetslöshet.  
 
Genom att ha en bra kollektivtrafik- och cykelförbindelse mellan stad och 
handelsetablering skapar kommunen bra förutsättningar för invånarna att ta sig dit utan 
bil. Turtätheten måste dock vara av en sådans frekvens att den inte naturligt förkastas 
som ett alternativ, i detta fall går bussen var åttonde minut när det är maxtimme. En 
målgrupp som anses lätt kunna hamna i utanförskap och inte kunna ta sig ut till dessa 
etableringar enligt Trafikverket (2003), de äldre, reser gratis med kollektivtrafiken i 
hela kommunen. 

5. VISSIM 

5.1 Introduktion 
Det finns ingen tidigare modell av detta område vilket betyder att en ny modell behöver 
byggas i mikrosimuleringsverktyget VISSIM. Med ett trafiksimuleringsprogram kan man 
återskapa ett trafiksystem i en datoriserad miljö. Att det är mikrosimulering innebär att 
det faktiska området återskapas med en mycket hög grad av detalj. VISSIM simulerar 
alltså trafiken på mikronivå där varje förare har olika och varierande beteenden som gör 
varje fordon unikt då de simuleras som egna enheter. Den höga detaljeringsgraden 
innebär att modellen efterliknar verkligheten. Detta gör att det är ett verktyg att 
använda för att undvika dåliga framtida trafiklösningar som minskar kapaciteten och är 
dåliga investeringar för samhället. När handelsområdet ska implementeras kommer 
detta alstra ny trafik i området, dessa trafikalstringstal är bestämda tal som kommunen 
brukar använda i sina projekt.  Data finns på hur trafikflödet är i dagsläget då det 
genomfördes en trafikmätning i startskedet av fallstudien.  

5.2 Uppbyggnad av avsnitt 
Detta avsnitt kommer först redovisa gemensamma parametrar såsom valda 
grundinställningar i simuleringsprogrammet, dagens trafikflöden och de förväntade 
framtida trafikflödena samt kalibrering av modell. Det kommer sedan vara uppdelat att 
de olika alternativens modeller, resultat och kommentarer om resultatet kommer ligga 
under samma rubrik för att sedan gå till nästa alternativ. De olika alternativen kommer 
därefter komma fram till en slutsats om vilket alternativ som är bäst för området. Det 
kommer alltså se ut på detta sätt:  
 

1. Gemensamma parametrar 
2. Dagens trafikflöde, framtida och kalibrering 
3. Alternativ ett, två, tre 

a. Områdets utformning samt motivering  
b. Modellens uppbyggnad 
c. Resultat av trafiksimuleringen 
d. Kommentar om resultatet 

4. Slutsats  
 

5.3 Gemensamma parametrar 
De två första alternativen som har undersökts i denna studie har liknande länkar. Den 
enda skillnaden är utfarten i alternativ två som endast bussar kommer kunna bruka. De 
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har gemensamma prioriteringsregler i hela modellen förutom utfarten för bussar som 
har väjningsplikt för trafiken som färdas från Mälarvägen sydväst samt fordonen från 
Mälarvägen nordväst. Det finns hastighetsreducerade zoner i cirkulationsplatserna, i 
dessa zoner är hastigheten 30 km/h istället för 50 km/h som annars är 
referenshastigheten. Alla länkar har ruttval som tar fordonen till den destination föraren 
önskar. Dessa val är densamma i alternativ ett och två men då, som sagt innan är 
utformningen i alternativ tre mycket annorlunda sker andra ruttval här. Ruttvalen är 
angivna i procent för att reglera hur trafiken kommer att färdas. Hur fordonen förflyttas 
sker slumpmässigt.  Det färdas 9 % tung trafik i området. Modellerna körs 10 gånger och 
har en variationsandel på fem. Körtiden är på 3600 sekunder. Resultatet kommer visa 
minsta värdet, högsta värdet och medelvärdet på hur många fordon som passerar 
datainsamlingspunkterna, fördröjningen och hastighet vid platsen. 
Datainsamlingspunkterna syns i bild fyra och fem nedan.  

Bild 5- Datainsamlingspunkter för alternativ tre 

Bild 4- Datainsamlingspunkter för alternativ ett och två 
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Dagens trafikflöden  
Denna tabell sammanställer trafikflödena som samlades in under 14 april 2015. Där 
framgick det att maxtimmen var mellan klockan 16.00 -17.00, då trafiken var som högst. 
En grafisk illustration kommer att förtydliga denna tabell och ge en bättre känsla över 
platsen. Tabellen utläses genom att först läsa kolumnen som färdas mot raden.  

 

 Bild 6- Dagens trafikflöden 

 

Dagens 
trafikflöden [f/h] 

       

Cirkulation
-plats 

Mälar-
vägen N 

Mälar-
vägen 
Ö 

Mälar-
vägen S 

Gårds-
skäl-
gatan N 

Gårds-
skäl-
gatan S 

Gårds-
skäl-
gatan V 

Gårds-
skäl- 
gatan 
NV 

Mälar- 
vägen N 

-  13 511 - - - - 

Mälar- 
vägen Ö 

9 - 271 - - - - 

Mälar-
vägen S 

369 225 - - - - - 

Gårds- 
skälgatan 
N 

- - - - 7 247 26 

Gårds- 
skälgatan S 

- - - 3 - 2 0 

Gårds- 
skälgatan V 

- - - 191 4 - 5 

Gårds-  
skälgatan 
NV 

- - - 2 0 2 - 

Tabell 1- Dagens trafikflöden 
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Framtida trafikflöden 
Kommunen använder ett trafikalstringstal för nyetableringar på 125 f/1000 m2 BTA. Då 
området som ska bebyggas med 30 000 m2 BTA ger det oss 3750 f/30 000 m2 BTA. Av 
dessa 3750 fordon förväntas 14 % av dessa färdas under maxtimmen. Det nya området 
kommer alltså att alstra 525 fordon. Kommunen använder ett målprognoserat program 
där man förväntar sig att biltrafiken i kommunen kommer att minska därav kommer de 
värden som samlades in under maxtimmen den 14 april antas att vara desamma. I denna 
simulering har det antagits värden som inte har varit möjliga att mäta. Det kommer vara 
ett inflöde av 50 fordon på infarten i nordöst som förväntas att brukas av de som redan 
bor i Skiftinge. Utflödet från parkeringarna kommer att vara 70 % av det inflödet som 
etableringen alstrar. Detta antagande kommer ifrån de värden som samlades in, det 
färdades in 280 fordon till dagligvaruhandeln och 191 fordon ut. Båda infarterna från 
handelsområdet kommer alltså ha ett utflöde på 185 fordon per parkering, se bild sju.  
 

Alternativ 1 och 2 
Den nya trafiken som kommer flödas in på grund av den nya etableringen kommer att 
ledas in på infarten innan de befintliga rondellerna. Fordonen som ska färdas ut ur 
området kommer den huvudsakliga utfarten för bilar och lastbilar vara Gårdskälsgatan 
syd vidare mot Mälarvägen öst. Fördelningen kommer för enkelhetens skulle ske 
procentuellt där 95 % åker vidare mot Mälarvägen syd och resterande 5 % åker mot 
Mälarvägen norr. Dessa värden beräknades fram ur dagens trafikflöde. Kollektivtrafiken 
kommer i alternativ två ha en egen utfart direkt mot Mälarvägen.  

 
Bild 7- Framtida flöden för alternativ ett och två 
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Alternativ tre  
I detta alternativ har de befintliga och de nya flödena adderats. I cirkulationsplatsen är 
det fortfarande 40 % av fordonen från Mälarvägen syd som åker rakt fram och 
resterande har rutter mot både dagligvaruhandeln och nya handelsområdet.  
 

 
Bild 8- Framtida flöden för alternativ tre 

5.4 Kalibrering 
De insamlade värdena på platsen har använts för att se om modellen svarar bra 
gentemot verkligheten. Tre stycken datainsamlingsplatser har valts ut beroende på 
vilken data som har funnit att ta hjälp från de verkliga flödena. Se bild 9 nedan.  
 

 
Bild 9- Datainsamlingspunkter 

För att veta att modellen är en bra och stämmer överens med verkligheten måste 
modellen kalibreras. I denna fallstudie har modellen kalibreras dels visuellt och med 
GEH-formel. Den visuella kalibreringen har inte visat några problem med fordonen och 
små köer kan ibland bildas på vägen mellan cirkulationsplatserna vilket också 
observerades under datainsamlingen. Den andra sorten av kalibrering är från Geoffrey 
E. Havers som under 1970-talet uppfann denna modell som man använder bland annat 
till trafikmodellering för att jämföra två set av trafikflöden(www.Wisdot.info). I 
modellen används två värden, en timme från trafiksimuleringens värden (M) och en 
timme från verklighetens värden(C). Dessa värden stoppas in i denna formel:  
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Får man ett värde som är mindre än fem är detta ett bra värde och modellen stämmer 
bra överens med verkligheten. Om värdet är högre än fem är det en dålig modell.  
 
De insamlade värdena från verkligheten räknades ihop och modellen kördes och gav oss 
värden som har sammanställts i tabellen nedan.  
 

 
 
I diagrammet ovan ser vi att modellens värden är först lite lägre i 
datainsamlingspunkten fyra men sedan blir den högre i punkt fem och sex. I tabell två 
ser vi det uträknade GEH-värden där det högsta är 2,5. Detta innebär att det är en bra 
modell över verkligheten då 2,5 < 5.  
 
I större projekt måste även validering utföras, då detta är en liten modell kommer det 
inte att genomföras. Kalibrering med GEH-formeln har endast varit genomförbar i 
alternativ ett och två. Detta på grund av att alternativ tre inte har några insamlade 
verkliga värden. Den har istället skett visuellt för att säkerhetsställa att modellen 
fungerar och fordonen följer de inställningar som är modellerat.   

Datainsamlingspunkt               Verkliga flöden   Modellens flöden         GEH-värde 

4 640 596 1,8 

5 524 582 2,5 

6 535 574 1,7 
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Tabell 2- kalibreringsmodell resultat 

Diagram 1- Kalibreringsmodell resultat 
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5.5 Utformning 

Alternativ ett 

Utformning  
 

 
Figur 1- Alternativ ett. Källa: Nyréns arkitektkontor  

Det första alternativet är att man öppnar upp den nya dragningen av vägen för infart 
både för bilar, transporter och bussar, man kommer dock inte ut från området genom 
denna väg ty den blir enkelriktad vid en viss sträcka. De befintliga cirkulationsplatserna 
i norr sparas och blir områdets huvudentré. Den blåstreckade linjen är den nya 
cykelvägen och övergång från området till naturreservatet blir vid cirkulationsplatsen.  
 
Denna layout är en kostnadseffektiv lösning då man endast behöver anpassa de 
befintliga cirkulationsplatserna och göra en ny cykelkoppling till området. Det är dock 
negativt att övergångstället för cyklisterna sker i nära anslutning med 
cirkulationsplatsen eftersom det ökar olycksrisken för cyklisterna och minskar 
kapaciteten i korsningen. Detta då det inte finns magasin för bilarna stanna och detta 
kan skapa en fördröjning i cirkulationsplatsen.  
 
De ökande trafikrörelserna med bil och transporterna vid utfarten kan vara störande för 
det befintliga bostadsområdet. Området får en otydlig huvudstruktur som har en dålig 
koppling från och till Skiftinge centrum vilket kan skapa en sämre orienterbarhet då in 
och utfarterna sker vid olika punkter. Kommunen kommer att behöva anpassa de 
befintliga cirkulationsplatserna så de fungerar som en huvudentré för hela området. 
Detta medför enligt kommunen kostnader på grund utav topografiska skäl.  
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Modellen 

 
Bild 10- Simuleringsmodell ett med datainsamlingspunkter 

Resultat 

Datainsamlingspunkt Fordon Fördröjning [s] Hastighet[km/h] 
Minimalt värde    

1 40 0,09 50,03 
4 19 0,25 18,43 
5 13 4,81 44,71 
6 27 2,62 49,89 
7 11 0,00 7,20 

Maximalt värde      
1 792 8,08 51,60 
4 598 19,12 39,96 
5 603 79,39 48,15 
6 757 95,71 51,19 
7 345 277,35 33,76 

Medelvärde      
1 635 1,33 50,91 
4 494 4,54 25,27 
5 483 29,82 47,46 
6 662 34,11 50,11 
7 301 84,21 14,48 

 
I Tabell tre ovan ser vi att det skapas fördröjningar vid datainsamlingspunkten sju som 
ligger mellan de olika delarna av bostadsområdet. I tabellen visar det sig att den högsta 
fördröjningen vid punkt sju är 277 sekunder och minsta värdet är 0 sekunder, detta 
visar den stora variationen på denna plats. Det skapas en liten fördröjning vid den nya 
infarten vilket är positivt då det visar att det troligtvis inte kommer bildas någon kö ut 
med motorvägen E20. 
 

Tabell 3- Alternativ ett resultat 
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Alternativ två 

 
Figur 2- Alternativ två. Källa: Nyréns arkitektkontor 

Alternativ två är att man anpassar korsningen innan för både in- och utfart för 
kollektivtrafik medan bilisterna måste köra runt området för utfart. Den befintliga 
cirkulationsplatsen är fortfarande områdets huvudentré vilket skapar samma 
konsekvenser som alternativ ett, bostadsområdet störs, cykelpassagen över vägen är en 
trafikfarlig plats med ökad olycksrisk samt en otydlig huvudstruktur.   
 
Det positiva med denna lösning är att det blir en flexibel lösning för kollektivtrafiken 
men den medför enligt kommunen större kostnader då vägen måste anpassas. Det kan 
även skapas fördröjningar då vägen är mycket trafikerad och det kan bli svårt för bussen 
att ta sig ut. Vidare skulle denna korsning vara dålig för kollektivtrafiken då bussen 
måste passera tre körfält och detta är inte en trafiksäker lösning.  
 
Modellen 

 
Bild 11- Simuleringsmodell två med datainsamlingspunkter 
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Resultat 

Datainsamlingspunkt Fordon Fördröjning 
[s] 

Hastighet[km/h] 

Minimalt värde    
1 468 0,16 50,02 
4 523 1,05 18,17 
5 549 15,79 46,96 
6 679 18,87 49,90 
7 273 34,13 7,40 

Maximalt värde      
1 536 8,22 51,85 
4 595 20,36 25,51 
5 616 72,31 47,51 
6 752 86,73 50,31 
7 323 238,24 15,24 

Medelvärde      
1 498 3,05 51,07 
4 566 9,37 21,65 
5 575 47,66 47,29 
6 723 52,74 50,09 
7 288 142,09 9,91 

 
Dessa värden är inte så lika alternativ ett, vilket är underligt då modellen är så pass lik 
alternativ ett, det är endast en länk som skiljer dem åt. Detta medför att denna modell 
inte känns lika pålitlig som den första, då kalibreringen på första modellen var bra. På 
grund av detta borde och kommer modell två förkastas.  
 
 
  

Tabell 4- kalibreringsmodell resultat 
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Alternativ tre 

 
Figur 3- Alternativ tre. Källa: Nyréns arkitektkontor.  

 
En ny huvudentré skapas genom att bygga en cirkulationsplats som ersätter den 
befintliga i norr. Vid den nya entrén så samlas alla trafikslag, både bilar, transporter och 
kollektivtrafik till och från handelsområdet. Detta medför att man får en tydligare 
struktur och orienterbarhet. Man kan då koppla en stadsgata som rör sig från området 
och vidare bort till Skiftinge centrum, vilket kan skapa fler exploateringsmöjligheter än 
alternativen innan. Kollektivtrafiken får därmed också en flexibel lösning. Den streckade 
blåa linjen som är cykelväg ligger fortfarande invid en cirkulationsplats och skapar 
precis som alternativet innan en trafikfarlig plats med ökad olycksrisk för cyklisterna. 
Denna passage för cyklister kan även minska kapaciteten i cirkulationsplatsen då det 
inte finns magasin för bilarna och på så sätt ökar fördröjningen, vilket man vill undvika 
om man bygger en sådan typ av korsning. Det negativa med detta alternativ är 
investeringskostnaden för den nya cirkulationsplatsen och borttagandet av de två 
befintliga i norr samt att all trafik kommer passera det befintliga bostadsområdet vilket 
orsakar buller och avgaser.  
 

Modellen 

 
Bild 12- Simuleringsmodell tre med datainsamlingspunkter 
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Resultat  

Datainsamlingspunkt Fordon Fördröjning [s] Hastighet[km/h] 
Minimalt värde    

1 730 3,90 39,53 
2 298 2,31 52,53 
3 490 0,89 51,74 
4 492 17,91 11,55 
5 179 16,98 12,27 
6 278 61,84 5,77 

Maximalt värde    
1 814 8,02 42,80 
2 340 10,46 53,08 
3 566 2,14 52,43 
4 530 45,94 12,88 
5 213 72,31 16,71 
6 357 114,94 11,87 

Medelvärde    
1 768 5,64 41,07 
2 316 6,46 52,71 
3 529 1,52 52,05 
4 510 29,21 12,15 
5 192 40,14 14,43 
6 316 97,16 7,93 

 
Det skapas en liten fördröjning på vägen mellan handelsområdet i riktning mot ICA. Det 
skapas en större fördröjning ifrån ICA när fordonen ska färdas upp mot Mälarvägen 
igen, det verkar alltså vara en dålig korsning att ha väjningsplikt på. Den största 
fördröjningen i denna modell ligger vid punkt sex från Mälarvägen norr som har en 
medelfördröjning på 97,16 sekunder. Det är även en fördröjning ifrån området mot 
Mälarvägen när fordonen når cirkulationsplatsen, man får vänta i snitt 30 sekunder.  
 

  

Tabell 5- Alternativ tre resultat 
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6 Diskussion 

6.1 Litteraturstudie 
I kommunens riktlinjer kring handelsetableringar är det tydligt att de vill minska 
bilresandet till dessa etableringar genom att satsa på just gång- och cykelvägar som ska 
vara tillgängliga året runt. Det står även i deras handelsetableringsdokument att den 
som vill exploatera marken även ska anlägga en cykelbana till området från Årby, 
Röksta, Skiftinge och Sundbyholm. Detta stämmer inte överens med verkligheten då 
kommunen kommer att bekosta detta själva och alltså själva strider mot deras egna 
riktlinjer. En sak som bör tas i beaktning är utformningen av genomfarten mellan det 
nya handelsområdet och det gamla. Det borde anläggas en trafikseparerad gata, om 
detta uteblir kan det minska attraktiviteten för gång-och cykeltrafiken då det blir 
trafiksäkrare att färdas i bilen än att gå på gatan för vissa målgrupper, speciellt 
barnfamiljer.  
 
Kommunen beskriver att de nya byggnaderna ska ha hög miljöprestanda med 
solpaneler, gröna tak och vindkraftverk eller andra värden, där andra värden ska ses i 
detta dokument som något nytt som är ett bra framtida miljövänligt alternativ. 
Kommunens krav på att exploatören ska ha byggnader med tre olika miljövänliga 
alternativ varav ett är vindkraftverk ses som orimligt dels för att de måste placeras 
precis invid en motorväg och dels för att det ligger ett bostadsområde i närheten. 
Vindkraftverken kan utsätta sin närmiljö för livsfarlig fara, dessutom orsakar det buller 
för omgivningen och känns inte genomtänkt.  
 
Kommunen beskriver i deras riktlinjer för handelsetablering att man vill bygga en 
attraktiv stadsliknande miljö med volymhandel och dagligvaror. Det finns dock dåliga 
om ens några beskrivningar hur man ska uppnå detta eller vad som anses vara en 
attraktiv stadsmiljö är vilket gör att det begreppet känns luddigt. En viktig del i attraktiv 
stadsmiljö, brukar det talas om naturliga mötesplatser vilket kan vid första anblick av 
denna ombyggnation kritiseras. Kommunen endast har planerat att etablera en 
dagvattenhantering samt en ”spontan idrottsplats” till öster om handelsplatsen vilket 
absolut kan ses som en mötesplats men inte en naturlig sådan då man ej kommer att ha 
något ärende i direkt anslutning till platsen. Denna plats kan till och med bli en väldigt 
otrygg plats på vissa tider av dygnet för vissa utsatta sociala grupper just därför att det 
inte kommer vara en naturlig rörelse på platsen. I hållbar stadsutveckling och attraktiva 
städer fokuserar man ofta på de sociala aspekterna vilket det inte verkar vara i 
planeringen av utvecklingen av Skiftinge. 
 
Det verkar inte finnas en konsekvensanalys om hur mycket bostadsområdet kommer 
störas av bullret från trafiken eller av de ökande utsläppen som kommer ske mellan de 
olika affärerna. Det står i kommunens dokument, handels riktlinjer att detta måste 
uppföras om sällanköpsområdet är större än 5000 m2, se bilaga ett. Enligt kommunen 
har man valt att kommunicera med fastighetsägaren som i sin tur har förmedlat detta till 
sina hyresgäster men dessa verkar inte vilja flytta från platsen. Dock kan det ifrågasättas 
om de boende verkligen har blivit informerade om de möjliga konsekvenserna då dessa 
inte har undersökts. Kommunen anser att eftersom detta endast är hyresbostäder så kan 
de boende flytta om de tycker att det blir för mycket trafik vilket också upplevs som att 
kommunen är ignorant som inte prioriterar/försvarar den del av en grupp som kan vara 
bland de socioekonomiska svaga i samhället. Följdfrågan till detta blir om de skulle 
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konstruerat en annan lösning eller engagerat medborgarna om det var bostadsrätter i 
området istället. Kommunen borde i denna situation engagerat medborgarna i 
startskedet av projektet för att på så sätt minska chanserna till överklagande senare i 
processen.  

6.2 Simulering 
Det skapas fördröjningar mellan handelsområdena i samtliga alternativ vilket är 
negativt med tanke på att det skapas buller och mer avgaser intill det befintliga 
bostadsområdet. Utformningen på korsningen till och från Gårdsskälsgatan är alltså 
enligt dessa simuleringar en dålig sådan. I modellen är det i denna korsning 
väjningsplikt och den skulle behöva byta utformning för att minska fördröjningarna där. 
Förslag på detta skulle vara att ha en separat fil för en högersväng då i princip alla 
fordon vill åka vidare och färdas mot Mälarvägen. Ett annat alternativ skulle vara att 
bebygga en mindre cirkulationsplats för att underlätta utfart från Gårdskälsgatan. 
Vidare skulle det även minska hastigheten i korsningen och på så sätt öka 
trafiksäkerheten för de gående i området, om övergångsstället inte är i direkt anslutning 
till cirkulationsplatsen. 
 
Alternativ tre har lägre fördröjning mellan handelsområdena endast 7 sekunder 
gentemot alternativ ett som har 87 sekunder. För att få en minimal fördröjning på 
länken mellan handelsområdena, Gårdsskälsgatan, är alltså alternativ tre det bästa.  
 
Resultatet av modellerna visar det sig att ingen av dessa är ett optimalt alternativ om 
man ser till de relativt höga fördröjningarna som skapas. I alternativ tre är det endast en 
vanlig cirkulationsplats med en fil i två av utfarterna. Från Mälarvägen syd skapas det 
ingen fördröjning detta kan bero av cirkulationsplatsen har två utfarter, en till det nya 
handelsområdet och en för trafiken som ska gå vidare mot Mälarvägen norr.  
De fördröjningar som skapas skulle kunna undvikas om det istället var en dubbelfilig 
cirkulationsplats som kan öka kapaciteten och minska fördröjningar.  
 
Ingen av modellerna har visat att det skulle kunna orsaka kö mot motorvägen E20 vilket 
är positivt då detta är ett krav från trafikverket. 
 
 

  



 24 

7. Slutsatser 

7.1 Litteraturstudie 
Att bygga nya externa etableringar, även tätortsnära sådana, kan efter litteraturstudien 
konstateras vara en dålig utbyggnad om man ska se till stadens/kommunens hållbara 
utveckling samt till de nationella målen med minskade utsläpp. Det som är positivt i 
detta fall är att kommunen har riktlinjer för vart dessa får lokaliseras vilket ger intrycket 
att de vill minska det totala utsläppet av giftiga avgaser och göra det mer tillgängligt för 
de boende i kommunen att köpa sällanköpsvaror.  
 
Att de har en tät kollektivtrafik som gör det möjligt för konsumenten att välja andra 
färdalternativ än bilen gör att denna etablering är mer tillgänglig för alla grupper i 
samhället. Kommunen kommer även anlägga en ny gång- och cykelbana som ska göra 
det mer användarvänligt att ta dessa alternativ.  
 
Det som är negativt är ökningen av det tätortsnära utsläppet som sker vid mer trafik 
vilket kan komma att påverka de boende i området. Då detta är ett större projekt med en 
stor utbyggnadsyta på 30 000 m2 BTA kommer det ske stora förändringar på 
trafikarbetet och därmed avgashalterna. Att kommunen endast väljer att kommunicera 
med fastighetsägaren och ej ha någon medborgardialog/samråd redan i startskedet av 
projektet kan vara ofördelaktigt för kommunen i det långa loppet då det kan förlänga 
planprocessen om eventuella överklaganden kommer in från de som bor i området.  
 

7.2 Simulering 
Efter trafiksimuleringen har det visat sig att ingen av de tre alternativen är optimala. 
Däremot verkar alternativ tre bäst då den har minst fördröjning gentemot vägen invid 
bostadsområdet och troligtvis skulle dessa fördröjningar minska om man utformar en 
annan typ av korsning vid utfarten från Gårdskälsgatan samt en dubbelfilig rondell vid 
Mälarvägen. Detta alternativ är enligt kommunen dyrast att genomföra men ger 
konsumenten ett bättre helhetsperspektiv då in- och utfart sker på samma ställe. En 
samhällsekonomisk kalkyl skulle kunna uppföras för att se att det alternativet är det 
bästa för regionen.  
 

7.3 Felkällor  
Det är viktigt att poängtera att simuleringarna har körts ett flertal gånger och eftersom 
fordonen inte färdas systematiskt utan slumpmässigt blir resultatet alltid något 
förändrade. Simuleringarna har angetts procentuellt hur många fordon av det totala som 
förväntas att åka det ruttvalet, detta skulle kunna vara en eventuell felkälla då det värdet 
har avrundas och vissa värden är antaganden.  
 

7.4 Vidare studier 
En samhällsekonomisk kalkyl skulle med fördel uppföras för att se om utformningen och 
dess konsekvenser är samhällsnyttiga eller inte.  
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