
1111111111111111111111111111

Dragongatan i befintlig sträckning 
Trafikutredning

TYRÉNS   Januari 2012



2

Uppdragsorganisation

Beställare: Ystad kommun
Kontaktperson: Anna Möller
Telefon: 0411-577000
Adress: Samhällsbyggnad
 Plan och Bygg
 Nya Rådhuset  
 271 80  Ystad

Konsult: Tyréns AB
Uppdragsansvarig: Per Eneroth
Handläggare: Anna-Karin Ekström
 Mari Holm
 Sophia Christianson
 Anna Eriksson
Adress: Isbergs gata 15
 205 19 Malmö

Handling färdigställd: 2012-01-26
Uppdragsnummer:  231360

Beställare: Trafikverket
Kontaktperson: Jack Bårström
Telefon: 0771-921 921
Adress: Nordenskiöldsgatan 4
 211 19 Malmö



3

Innehållsförteckning

Sammanfattning 4

Inledning 5

Bakgrund och motiv 5

Syfte och mål 6

Omfattning 6

Tidigare utredningar 6

Förutsättningar 7

Vägfunktion 7

Trafik 2011 8

Trafikprognos 2040 8

Lokalnät 10

Gång- och cykelnät 10

Detaljplan för rekreationsområde norr om Rege-
mentet (del av Sandskogen 2:1) i Ystad. 10
Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:30 10
Detaljplan för Kv. Elektronen 12 m.fl. 10
Detaljplan för Kv. Elektronen och Katoden m.m. 
10
Detaljplan för Kv. Göinge, Lillö m.m. 11
Detaljplan för Regementsområdet i Ystad. 11
Ramprogram för Surbrunnsområdet 11

Stadsutveckling 11

Buller 11

Bostäder 12
Undervisningslokaler 12
Arbetslokaler  12
Rekreationsytor  12

Friluftsområden  12

Farligt gods 12

Natur/Rekreation 13

Sandskogen 13
Området norr om Regementsområdet 13
Koloniområdet 13

Problem och brister 14

Hastighetsstandard & kapacitetsbehov 14

Framkomlighetsanalys 14

Barriärer (gång- & cykel) 14

Trafiksäkerhetsstandard 14

Förslag till åtgärder 15

Val av utformning 15

Funktions- och karaktärsanalys 17

Vägsektioner 18
Korsningar 19

Generella gestaltningsprinciper 20

Eftersträvad karaktär 20

Framkomlighet 20

Principsektioner för gestaltning av olika 
sträckor längs Dragongatan 22

Bostadsområdet (sektion 1) 22
Verksamhetsområde (sektion 3-7) 23
Regementsområdet (sektion 9)  24

Slutsats 25



4

Sammanfattning

Dragongatan mellan Kristianstadsvägen och väg 9 är 
en del av det nationella stamvägnätet och är definierat 
som ett riksintresse. Dragongatan har idag många olika 
funktioner. Gatan är en europaväg med en betydande 
mängd internationell genomfartstrafik mot hamnen och 
även ett viktigt stråk med stor betydelse för den regionala 
trafikförsörjningen. Dragongatan är också en huvudgata 
i Ystads lokala trafiksystem. 

Idag finns ett antal problem som måste lösas. Trafiken 
utmed Dragongatan har olika karaktär och mål vilket 
leder till trafiksäkerhetsproblem. I det sk. Finakorset i 
anslutningen till väg 9 finns framkomlighetsproblem. För 
boende i den norra delen är bullersituationen störande 
samtidigt som det finns risker kopplat till transporter 
med farligt gods. Dragongatan utgör idag en barriär för 
den lokala trafiken och stadens expansionsmöjligheter 
vid Regementsområdet är begränsade.

Den allmänna trafikökningen och en ökad verksamhet 
i hamnen kommer att ge ytterligare belastning på 
Dragongatan. Idag går det ca 11 000 fordon/dygn på 
Dragongatan. År 2040 beräknas trafiken öka till ca 
18 000 fordon/dygn.

I det nya utformningsförslaget av Dragongatan får 
vägen en mer stadsmässig karaktär med trädrader 
som ramar in det idag öppna gaturummet. I ett bättre 
definierat gaturum kan korsningspunkterna förtydligas 
vilket även det förbättrar trafiksäkerheten och minskar 
barriäreffekten. Denna utformning ger acceptabel 
standard fram tills att ny Dragongatan byggs ut senast 
år 2040, eventuellt i ny sträckning, då den klarar en 
hastighetshöjning till 60 km/h.
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Inledning

Bakgrund och motiv
Genomfartstrafiken förbi Ystads östra delar passerar 
via Dragongatan till Ringleden norr om Ystad varifrån 
trafiken leds ut åt olika håll i Skåne. Dragongatan 
är även en del av Ystads stadsgatunät. Den allmänna 
trafikökningen och en ökande verksamhet i hamnen 
kommer att ge ökad belastning på denna förbindelse. 
Dagens väg medför ett antal problem som skall lösas 
eller avhjälpas.

1. Boendemiljön längs vägen i den norra delen är dålig 
med bullerstörningar, luftföroreningar samt risker 
med farligt gods.

2. Barriäreffekter längs vägen för i första hand gående 
och cyklister, men också till viss del för lokaltrafik 
inom området. Barriäreffekterna finns dels i stråket 
norr om regementet men också i Regementsgatans 
förlängning där den ursprungliga kopplingen till 
Regementsområdet är kraftigt begränsad.

3. Framkomlighetsproblem vid Finakorset. Vid 
bomfällning kan köbildning uppstå som hindrar 
trafiken. 

4. Stadens möjligheter att expandera österut begränsas.

Dessutom är Dragongatan av varierande standard med 
vissa framkomlighetsproblem i korsningspunkterna och 
trafiksäkerhetsrisker där särskilt oskyddade trafikanter 
är utsatta.

Tillfälliga lösningar har gjorts för att temporärt lösa 
trafikproblemen, men en långsiktigt hållbar lösning i 
vilken den översiktliga planeringen kan ta stöd saknas. 
Tidigare stråkstudier har studerat alternativa stråk och  
sträckningar för Dragongatan vilket resulterat i två 
huvudalternativ; ett i befintlig sträckning och ett i ny 
sträckning öster om Regementsområdet. 

Denna utredning är en fördjupad studie av åtgärder i 
befintlig sträckning av Dragongatan i avvaktan på vidare 
beslut om gatans framtida sträckning.
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Syfte och mål
Syftet med denna rapport är att utreda vilka åtgärder som 
kan göras, inom befintligt vägområde för Dragongatan/
E65 för att lösa de problem som påtalats. Rapporten skall 
fungera som underlag till Fördjupad Översiktsplan Ystad. 

Förutom att lösa problemen med avseende på  
trafik  säkerhet, kapacitet och buller är målet även att 
föreslå en mer stadsmässig gestaltning för Dragongatan 
som samtidigt ska klara en hastighetshöjning till 60 km/h.

Omfattning
Utredningen omfattar Dragongatan i befintlig sträckning 
mellan Kristianstadsvägen i norr och Finakorset i söder, 
med särskild fokus på sträckan mellan Aulingatan och 
Militärgatan.

Tidigare utredningar
Dragongatan har behandlats i följande utredningar:

Fördjupningsstudie Dragongatan - E65, Tyréns 
augusti 2009.
Stråkstudie Dragongatan - E65, delrapport, Tyréns 
februari 2007.
Trafikplan Ystad, Fördjupning delen Dragongatan-
Hamnen, Tyréns, juni 2005.
Ystad hamn, fördjupning av Översiktsplan (koncept), 
april 2005.
Översiktsplan för Ystad kommun 2005 inkl underlag 
till ÖP 2005, september 2004.
Trafikplan Ystad, Tyréns, september 2003.
Korsningen E65 Dragongatan/Rv 9 Österleden 
– Finakorsningen i Ystad, förstudie, Vägverket 
december 2001.
Korsningen E65 Dragongatan/Rv 9 Österleden 
– Finakorsningen i Ystad, problemanalys med 
åtgärdsförslag, Vägverket maj 2001.
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Förutsättningar

Vägfunktion
Dragongatan har idag många olika funktioner. Gatan är 
en europaväg med en betydande mängd internationell 
genomfartstrafik mot hamnen och det är också ett 
viktigt stråk med stor betydelse för den regionala trafik-
försörjningen. Gatan är även en huvudgata i Ystads 
trafiksystem.

I väster ansluter väg 9 mot Trelleborg, i norr väg E65 
mot Malmö, väg 13 mot Sjöbo/Hörby och väg 19 
mot Tomelilla/Kristianstad. I söder ansluter väg 9 mot 
Simrishamn och väg E65 mot färjorna till Polen och 
Bornholm. Dragongatan mellan Kristianstadvägen och 
väg 9 är en del av det nationella stamvägnätet och är 
utpekad som riksintresse.
 
Trafik med mer lokala mål kan ha målpunkter som t.ex. 
centrum i väster, Regementsområdet i öster, handel 

längs Dragongatan eller verksamheter i industriområdet 
nordöst om gatan.

Standarden på aktuell delsträcka är idag tvåfältsväg 
med plankorsningar för både biltrafik och gång- 
och cykeltrafik. Vägens bredd är 21 meter men 
körfältsbredden varierar mellan 8,5-10,5 meter. På något 
ställe kan därför marklösen krävas, t.ex. vid fastigheten 
Göinge 1 mitt emot Elgiganten.

Gällande hastighetsbegränsning är 50 km/h utom förbi 
Regementsområdet där hastigheten är sänkt till 30 km/h 
mellan klockan 7-17 på vardagar.

Idag finns det vissa framkomlighetsproblem i det 
s.k. Finakorset i anslutningen till väg 9. Antalet 
korsnings punkter längs Dragongatan utgör både 
en trafik säkerhetsrisk och bidrar till en minskad 
framkomlighet för trafiken utmed Dragongatan.
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Trafik 2011
Ystad kommun har genomfört trafikräkningar i sex 
punkter på Dragongatan och anslutande gator under 
slutet av oktober och början av november år 2011. De 
räknade flödena redovisas i bilden.

Trafikverket har också under året 2011 genomfört 
trafikräkningar i en punkt på Dragongatan, mellan 
Industrigatan och Militärvägen. Det preliminära 
resultatet av räkningarna är att årsmedeldygnstrafiken 
ligger på ca 11 100 fordon/dygn med en andel tung 
trafik på ca 13%.

I trafikflödet på Dragongatan finns trafik som är 
hänförbar till Ystad hamns verksamheter, främst 
färjetrafiken och trafik kopplad till transporter med 
lastfartyg. Baserat på uppgifter erhållna av Ystad Hamn 
AB ligger trafikflödet till/från hamnen på ca 1650 fordon 
under årsmedeldygnet. Enligt bedömningar gjorda i 
tidigare utredningar väljer ca 90% av denna trafik att 
köra Dragongatan norrut.

Trafikprognos 2040
Ystad kommun planerar för utbyggnader i områden kring 
Dragongatan som kan förväntas påverka trafikflödet på 
gatan. Man planerar bl a för utbyggnader av bostäder, 
handel och verksamheter mm inom Surbrunnsområdet 
väster om Dragongatan. I ramprogrammet för Sur-
brunnsområdet har följande trafikalstring, utfördelad på 
vägnätet, redovisats.

Kommunen planerar också för utbyggnader inom Re-
gementsområdet. En översiktlig trafikalstringsberäkning 
har gjorts för utbyggnaderna. Inom området planeras 
för drygt 34 000 kvm bostäder och ca 4 000 kvm 
verksamheter. Baserat på antagandet om en genomsnittlig 
lägenhetsstorlek på 100 kvm och att varje bostad alstrar 
3 bilförflyttningar per dygn, beräknas bostäder alstra ca 
1000 fordon/dygn. För verksamheterna har antagits att 
det huvudsakligen rör sig om kontorsverksamhet, vilka 
antagits alstra ca 80 bilförflyttningar per 1000 kvm och 
dygn.

Kristianstadvägen
E65 Malmö

Kristianstadvägen

Koppargatan

Herrestadsgatan

Industrigatan

Bronsgatan

Militärvägen

Nils Ahlins gata

Regementsgatan

Väg 9 öst

Österleden Fina-
korset

11700 f/d

3000 f/d

3900 f/d

11800 f/d

6500 f/d

10400 f/d

Dragongatan

Trafikflöden räknade i oktober/november 2011
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Totalt beräknas därmed utbyggnaderna inom Re-
gementsområdet alstra ca 1300 fordon per dygn, varav 
45% antas välja Dragongatan norrut.

Enligt uppgifter erhållna från Ystad Hamn AB förväntas 
trafiken till/från hamnen öka med mellan 40-80% fram 
till år 2020. I trafikprognosen har ett genomsnitt av denna 
ökningstakt använts. Efter år 2020 har hamntrafiken 
antagits öka med den lägre ökningstakten vilket ger 
att trafikflödet på Dragongatan som är hänförbar till 
färjeverksamheten beräknas uppgå till ca 5000 fordon 
per dygn prognosåret 2040, med en andel tung trafik 
på drygt 20%.

Den övriga trafiken på Dragongatan har räknats upp 
till år 2040 mha Trafikverkets uppräkningsfaktorer 
för östra Skåne, EET-prognosen, med 0,9% per år för 
personbilstrafiken och 2,2% per år för lastbilstrafiken. 
Trafiken på anslutande gator har räknats upp med 
0,5% per år för personbilstrafiken och 1% per år för 
lastbilstrafiken. 

Utöver uppräkningarna och hamnens tillskott har 
det beräknade tillskottet från utbyggnaderna i Sur-
brunnsområdet och Regementsområdet adderats.

Planer finns att åter öppna Aulingatan för biltrafik. 
Detta kommer medföra en omfördelning av trafik från 
bl a Herrestadsgatan. Antagandet har gjorts att hälften 
av dagens trafik på Herrestadsgatan, ca 2000 fordon/
dygn, istället väljer Aulingatan samt att det sker en viss 
omfördelning från andra gator i området till Aulingatan 
motsvarande ca 1000 fordon/dygn.

Kristianstadvägen
E65 Malmö

Kristianstadvägen

Koppargatan

Herrestadsgatan

Industrigatan

Bronsgatan

Militärvägen

Nils Ahlins gata

Regementsgatan

Väg 9 öst

Österleden Fina-
korset

24300 f/d

3500 f/d

6100 f/d

21100 f/d

8100 f/d

18700 f/d

Dragongatan

Trafikflöden prognosåret 2040

Koppargatan

Herrestadsgatan

3500 f/d

3800 f/d

Aulingatan

3300 f/d
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Lokalnät
Gatunätet är på västra sidan av Dragongatan tätt och 
består av många mindre lokalgator medan gatunätet är 
betydligt glesare på den östra sidan, se bilden nedan. Tra-
fikströmmarna tvärs över Dragongatan är därför begränsade. 
Även om det finns ett antal målpunkter på båda sidor om 
Dragongatan är det framförallt själva Dragongatan som är 
målpunkten för de flesta bilister. Kontakten mellan Ystads 
centrala delar och Regementsområdet påverkas negativt av 
det stora trafikflödet på Dragongatan. För biltrafiken från 
anslutande gator begränsas möjligheten att svänga vänster 
ut på Dragongatan på grund av de höga trafikflödena. Alla 
kopplingar mellan det lokala gatunätet och Dragon gatan 
sker idag i plan. Vid regementsområdet är hastigheten 
sänkt till 30 km/h mellan klockan 7-17 på vardagar, annars 
gäller 50 km/h.

Gång- och cykelnät
Längs med hela Dragongatan finns idag cykebanor på båda 
sidor om vägen. Det finns många målpunkter för fotgängare 
och cyklister på den östra sidan av gatan, framförallt vid 
Regementsområdet. Antalet korsningspunkter för gång- och 
cykeltrafiken är dock begränsat. I öst-västlig riktning löper 
ett cykelstråk genom Regementsområdet. 

Detaljplaner/Program
Ett urval av detaljplaner/program som berör området för 
de studerade alternativen:

Detaljplan för rekreationsområde norr om Rege-
mentet (del av Sandskogen 2:1) i Ystad.
Området ska användas som naturområde med möjligheter 
att anlägga kullar, våtmarker och vattenytor. En 
parkeringsyta redovisas närmast Dragongatan och en 
lokalgata längs områdets södra gräns. Denna lokalgata 
ska kopplas till Regementsområdets nordöstra del.

Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:30
Planområdet innehåller Dragongatans nya anslutning 
till väg 9 med en cirkulationsplats. Dragongatan 
har beteckningen ”genomfart”. Planen redovisar 
även en framtida sträckning av Dragongatan som en 
illustrerad linje, genom naturområdet väster om den nya 
Dragongatan och planskilt under Österleden.

Detaljplan för Kv. Elektronen 12 m.fl.
Planområdet innehåller industriverksamhet med krav på 
skyddsavstånd på 400 meter.

Detaljplan för Kv. Elektronen och Katoden m.m.
Planområdet innehåller industriverksamheter.
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Detaljplan för Kv. Göinge, Lillö m.m.
Planområdet innehåller möjligheten att bygga handelslokal 
på max 3000 kvm med parkering närmast Dragongatan. 
Öster om detta område redovisas ett område för industri, 
handel och kontor samt ett naturområde.

Detaljplan för Regementsområdet i Ystad.
Planområdet innehåller en stor variation av funktioner 
i olika kombinationer såsom bostäder, skola, kontor, 
centrumfunktion, småindustri, natur samt tekniska 
anläggningar.

Ramprogram för Surbrunnsområdet
Ramprogrammet är ett underlag för den fysiska 
planeringen av Surbrunnsområdet i centrala Ystad. 
Ramprogrammet har visionen om en blandad 
stadsbebyggelse med både bostäder och arbetsplatser. 

Stadsutveckling
I ”Översiktplan 2005 Ystads kommun” pekas området 
Hälsobacken, norr om cirkulationsplatsen vid Kris-
tianstadvägen ut som ett större utbyggnadsområde för 
bostäder. Arbete pågår med fördjupad översiktsplan. 
Surbrunnsområdet väster om Dragongatan pekas ut som 
ett området för blandad stadsbebyggelse där det kan 
förekomma bostäder och verksamheter som förknippas med 
stadscentrum. I detta område finns även planer för en större 
aktivitetsanläggning med bl. a. en arena. Regementsområdet 
är även det planlagt för blandad stadsbebyggelse och bör 
därför eftersträvas att kopplas ihop med Surbrunnsområdet. 
Möjligheter finns även för att ytterligare utveckla staden öster 
om Dragongatan i anslutning till Östra Industriområdet och 
Regementsområdet.

Dragongatans befintliga sträckning utgör en barriär för 
trafiken som rör sig mellan befintliga och planerade 
målpunkter. Särskilt Regementsområdets koppling 
till centrala Ystad är bristfällig. Barriären utgörs av 
att antalet korsningsmöjligheter är begränsat och att 
korsningspunkterna inte är hastighetssäkrade. Det stora 
trafikflödet medför svårigheter att korsa gatan och ta sig 
mellan målpunkter på olika sidor om gatan. Barriären 
skapas även av det breda gaturummet och att många 
verksamheter och entréer ligger en bit ifrån gatan. 
Trafikflödet och hastigheten ger upphov till höga bullernivåer 
vilket även det skapar en barriär. Få korsningspunker och 
ett brett gaturum gör det svårt att se ett sammanhang vilket 
minskar orienteringen mellan områdena.

Buller
Riksdagen har i samband med Infrastrukturpropositionen 
1996/97:53 fastställt riktvärden för trafikbuller som 
normalt inte bör överskridas vid nybyggnad av bostäder 
(permanent- och fritidshus) eller vid nybyggnad 
eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. I 
propositionen finns även målsättningsvärden för 
befintlig miljö. Utöver dessa riktvärden gäller, enligt re-
geringsbeslut, Naturvårdsverkets förslag till riktvärden för 
bl.a. undervisningslokaler, arbetslokaler, rekreationsytor 
och friluftsområden. De i nedanstående stycke angivna 
riktvärdena avser, om inget annat anges, ekvivalentnivåer 
utomhus (frifältsvärde vid fasad eller till frifältsvärde 
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korrigerat värde) för olika typer av lokaler och områden.

Bostäder
I befintliga miljöer, d.v.s. där inga väsentliga ombyggnader 
sker, är riktlinjen för åtgärder i en första etapp 65 dBA. 
På längre sikt är riktlinjen 55 dBA, vilket är densamma 
som riktvärdet vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad. 
Riktvärdet inomhus nattetid är 45 dBA maximal. Angivna 
riktvärden gäller både permanent- och fritidshus. 

Undervisningslokaler
I södra delen av Regementsområdet ligger skolan 
Kunskapsskolan (skolår 6 – 9). Skolor omfattas av 
riktvärdet 55 dBA.

Arbetslokaler 
Med arbetslokaler avses lokaler för ej bullrande 
verksamheter, t.ex. kontor. Riktvärdet är 65 dBA. 
Arbetslokaler bedöms framför allt finnas i Surbrunnens 
industriområde och i västra delen av Östra In-
dustriområdet. De ostligare delarna av Östra In-
dustriområdet är ett mera utpräglat verksamhetsområde 
och bedöms därför inte ha några arbetslokaler. 

Rekreationsytor 
Rekreationsytor är områden i tätbebyggelse som ligger 
nära bostaden (parker och dyl) och där man vistas kortare 
stunder under dagen. Riktvärdet är 55 dBA. Den här typen 
av områden finns insprängda i samtliga bostadsområden. 
Koloniområdet i den norra delen samt området mellan 
Regementsområdet och Östra Industriområdet räknas 
här som rekrationsytor. 

Friluftsområden 
Området norr om Sandskogen är i ÖP planerat som 
ströv- och rekreationsområde och är delvis kommunalt 
naturreservat. Riktvärdet för friluftsområden är 40 dBA.

Farligt gods
Idag ligger bostäder nära vägen i den norra delen 
(småhus) och till viss del i södra delen (flerbostadshus). 
Bostadstätheten är överlag måttlig. Känslig bebyggelse 

längs vägen är ett gruppboende (Lyktan) och 2 skolor 
(Kunskapsskolan och Kulturskolan). Bebyggelsetätheten 
är måttlig. Utformningen är inte utförd med särskild 
riskhänsyn. 

Baserat på en riskanalys och kompletterande PM 
genomförda för Ystad Hamn (ØSA uppdrag 02696, 
Riskanalys utbyggnad, inför Miljöprövning och 
Detaljplan) inkluderande en riskbedömning för 
Dragongatan, så framkommer att risknivån längs 
Dragongatan aldrig är otillfredsställande hög, utan den 
befinner sig i den s k ALARP*-zonen . Som riskmått 
används individriskmåttet, med kriterium att i området 
mellan 10-5-10-7 kan risker tolereras givet att rimliga 
riskreducerande åtgärder vidtas. 

En skattning av avståndet till de olika risknivåerna med 
dagens trafik, samt en skattning av trafiken 2015 ger 
enligt tabellen nedan att 30-50 meter från Dragongatan 
är risknivån ca 10-6 per år. Ca 100 meter från Dragongatan 
är nivån ca 10-7 per år. Skattningarna av risknivån längs 
Dragongatan är genomförda med schabloner för ringled 
och har inte tagit hänsyn till den specifika utformningen 
eller olycksdata för vägen. Hastighetsbegränsningen 70 
km/h används inte längre, begränsningarna har generellt 
sänkts och även begränsningen 30 km/h används. Dessa 
ändringar innebär lägre risknivå.

Tabell: Ungefärligt avstånd (m) till individrisk mindre än 10-7 per år respektive 10-6 per år.

Hastighets-
begränsning 

2005/2006 2015 

avstånd till 10-7 avstånd till 10-6 avstånd till 10-7 avstånd till 10-6

50 km/h 80 30 100 30
70 km/h 120 40 120 50
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Natur/Rekreation

Sandskogen
Sandskogen är av intresse för kulturmiljön, naturmiljön 
och för rekreation och friluftsliv. Sandskogen utgörs 
av fritidsbebyggelse där husen står på ofri grund. Hela 
området är därför tillgängligt för allmänheten och utgör 
ett populärt strövområde. I området finns gång- och 
cykelvägar med kopplingar till kustzonen.

Området intar en särskild ställning i Ystad och man 
värnar speciellt om detta område och dess egenskaper. 
Området norr om väg 9 är ett kommunalt naturreservat 
och sträcker sig ända fram till dammen norr om Re-
gementsområdet.

Området norr om Regementsområdet
Idag finns här en gammal soptipp och området är planlagt 
för naturpark. I planprogrammet har området studerats 
för handelsetablering.

Koloniområdet
Direkt söder om Krisitanstadvägen vid Dragongatan 
finns det idag ett koloniområde som även det kan räknas 
som en typ av rekrationsområde. 
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Antalet korsningspunkter längs Dragongatan utgör 
därför en trafik säkerhetsrisk. 

Dragongatans karaktär
Dragongatan består idag av ett brett gatuområde 
med breda körfält och trottoarer. Gatan används som 
transportled för tung trafik till hamnen och för lokala 
transporter. Vägen känns i sin utformning främst som en 
genomfartsled i stadens utkant med stark barriärverkan, 
framförallt för oskyddade trafikanter som ska korsa gatan.  

Gatan sträcker sig genom områden av olika karaktär, från 
småskaligt bostadsområde till storskaliga verksamhetsområden. 
Det råder en brist på tydliga och  annonserade övergångar för 
oskyddade trafikanter och det saknas variation i utformning 
av vägsträckningen som idag enbart består av ett brett 
gatuområde med breda körfält och breda trottoarer. En 
variation och differentiering av gaturummet saknas för 
att kunna tydliggöra, uppmärksamma och betona t.ex. 
korsningar, stadsmässighet, förändringar i hastighet eller 
områdenas specifika karaktär. 

Problem och brister i olika karaktärsområden
När vi kommer från landsbygds-cirkulationen i norr 
möts vi till höger av ett småskaligt bostadsområde och 
till vänster ett koloniområde med en ännu mindre 
skala. Området har en varierad, men övervägande låg 
vegetation, med skött trädgårdskaraktär. Gaturummet 
är stort och skapar ingen känsla av småskalighet, det 
samspelar inte med den omgivande karaktären.

Bostadsområdet övergår sedan till ett storskaligt 
verksamhetsområde där stora byggnader, stora hårdgjorda 
ytor, enstaka träd och buskar samt annonsering av 
versamheterna med skyltar och flaggor är de främsta 
karaktärsdagen för området. Gaturummets karaktär är 
detsamma som i bostadsområdet och det finns här en 
avsaknad av vegetation och rumsbildande element som 
kan matcha den stora skalan i området. 

Efter verksamhetsområdet följer regementsområdet, 
som idag bl.a. består av bostäder, skola och kontor. 
Bebyggelsen ändrar karaktär och består främst av 
karakteristiska regementsbyggnader i rött tegel till vänster 
och villor på den högra sidan av vägen. Området har en 
viss grönska, främst bestående av spridda tallar och låg 
markvegetation. Gaturummet har en profil där en smal 
remsa smågatsten avdelar de båda körfälten, annars saknas 
även här en utformning av gaturummet som samspelar 
med områdets specifika karaktär. 

Problem och brister

Hastighetsstandard & kapacitetsbehov
Gällande hastighetsbegränsning är 50 km/h utom förbi 
Regementsområdet där hastigheten även idag är sänkt 
till 30 km/h mellan 7-17 på vardagar. 

Trafikflödet på Dragongatan var år 2011 ca 11 100 fordon/
dygn söder om Industrigatan. Det totala trafikflödet på 
Dragongatan år 2040 prognostiseras till över 20 000 
fordon/dygn, vilket ligger i den övre gränsen för vad två 
körfält klarar kapacitetsmässigt.

Framkomlighetsanalys
Dragongatan har en viktig funktion som europaväg med 
en betydande mängd internationell genomfartstrafik mot 
hamnen samtidigt som det är ett viktigt stråk med stor 
betydelse för den regionala trafik försörjningen. Därför 
är framkomligheten en avgörande aspekt. Idag finns det 
dock vissa framkomlighetsproblem i det sk. Finakorset 
i anslutningen till väg 9. Antalet korsningspunkter 
längs Dragongatan bidrar dessutom till en minskad 
framkomlighet för trafiken utmed Dragongatan. 

Kapacitetsberäkningar visar att det idag är god kapacitet  
i Herrestadsgatans och Koppargatans anslutningar 
till Dragongatan. Under kortare tider än maxtimman 
förekommer emellertid att köer byggas upp, främst 
under rusningstid morgon och eftermiddag samt 
kring lunchtid och när båtar anlöpt hamnen. Med de 
prognosticerade trafikflödena år 2040 beräknas emellertid 
kapaciteten i anslutningarna vara överskriden under 
eftermiddagstimman. Under morgontimman är dock 
framkomligheten relativt god i anslutningarna.

Barriärer (gång- & cykel)
Samtliga gång- och cykelpassager över Dragongatan sker i 
plan. Den stora trafikmängden, det breda gatuområdet och 
de bitvis höga hastigheterna på Dragongatan gör att gatan 
upplevs som en barriär för de oskyddade trafikanterna. 
Dessutom saknas naturliga passager, framförallt mellan 
Regementsområdet och Ystads centrum. Behovet av gena 
och säkra passager över Dragongatan är stort då det finns 
många målpunkter för fotgängare och cyklister på den 
östra sidan av gatan, framförallt vid Regementsområdet.

Trafiksäkerhetsstandard
Under 5-årsperioden 2006-2010 har set inträffat 15 
personskadeolyckor längs Dragongatan (enl. STRADA-
statistik). Fem av dessa var mellan cyklist/mopedist och 
personbil. Alla inträffade vid korsning över Dragongatan. 
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Förslag till åtgärder

Tre olika utformningsförslag utvärderades där 
Dragongatan i det ena alternativet utformades med tre 
trädrader, en i mitten och två på utsidan av körbanorna. 
Det andra alternativet utformades som en allé och i det 
sista alternativet var vegetationsremsan helt förlagd på 
den östra sidan av vägen för att denna skulle vara bredare  
och få en mer parkliknande karaktär. 

Det sistnämnda alternativ nummer tre ansågs inte vara 
en tillräckligt stadsmässig lösning då sidoför skjutningen 
av vegetationsremsan dels gjorde att gatan inte blev 
symmetrisk samtidigt som det idag alltför öppna 
gaturummet skulle fortsätta vara öppet åt väster. Då detta 
alterntiv inte heller hade några fördelar genemot de andra 
två alternativen sållades detta alternativ bort. 

Utformningen av det andra alternativet innebär att varje 
körbana fick en sidoförskjutning i varje korsningspunkt i 
och med refugerna. Detta fungerar hastighetsdämpande 
vilket är positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. I alternativ 
nummer ett gör istället den mittersta trädraden att mo-
torfordonstrafiken blir mötessepareras vilket även det är 
positivt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Vad som däremot är 
en nackdel med denna lösning är att utryckningsfordon 
kan få försämrad framkomlighet. Trädraderna på vardera 
sida om vägen gör att gång- och cykeltrafiken separerades 
från motortrafiken i båda alternativen. 

Val av utformning
Det alternativ som slutligen valdes var alternativ nummer 
ett då detta är bättre ur framkomlighetssynpunkt eftersom 
utformningen inte innbär några sidoförskjutningar. 
Framkomlighet är, som nämts tidigare, en av de avgörande 
kvaliteterna för Dragongatan. Dessutom anses denna 
utformning på bästa sätt kunna ge Dragongatan den 
stadsmässiga karaktär som är så viktigt för att denna 
storskaliga trafikled ska kunna intergreras i den övriga staden.
 
Eftersom framkomligheten är av så högt prioriterad på 
Dragongatan har inga hastighetsreducerande åtgärder 
i form av cirkulationsplatser, gupp eller trafiksignaler 
föreslagits. Det är därför väldigt viktigt att utformningen 
av gång- och cykelpassagerna över Dragongatan utformas 
på ett trafiksäkerhetsmässigt tillfredsställande sätt, t.ex. bör 
övergångsstället vid Jakobsbergsgatan tas bort. Genom att 
låta vegetationen upphöra vid korsningspunkterna görs 
dessa öppna och tydliga. Val av material, så som lägre 
belysningsarmaturer, pollare och smågatsten gör även att 
korsningen uppmärksammas ytterligare. 

(1)

(3)

(1)

2,72 VG

2,94 VG

2,30 VG

3,05 VG

2,78 VG
2,92 VG

2,74 VG
2,92 VG

2,88 VG

2,73 VG

2,88 VG

2,48 VG

2,30 VG2,54 VG

2,54 VG
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Ett körfält i varje riktning
Vänstersvängsfält i korsningarna
Högersvängfält i Herrestadsgatans anslutning till 
Dragongatan

GC

2,5 m

GC

2,5 m

TRÄD

2 m

TRÄD

2 m

TRÄD

4 m

KÖRBANA

4 m

KÖRBANA

4 m

Övergripande mål 
som eftersträvas längs 
Dragongatan
 

Bra framkomlighet.
Stadsmässigare som del i Ystad i 
stället för utanför Ystad.
Tydliga och säkra korsningar. 
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Funktions- och karaktärsanalys
En analys har gjorts för de funktioner och karaktärer som 
gatan har och som finns i områdena runtomkring för 
att närmare få en förståelse för hur gatan fungerar,  vilka 
kvaliteter som finns, hur den är kopplad till staden, vad 

som saknas och hur den skulle kunna utvecklas. Analysen 
ligger sedan till grund för de gestlatningsprinciper som 
har utarbetats för vägens olika delar. 
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Vägsektioner

Sektion Funktioner Karaktär/Karaktär  
utanför väg idag

Eftersträvad karaktär/ 
Gestaltning

1 Eventuell 
bullerreduktion
Lägre hastighet - 
bostadsområde

Småskaligt upphöjt 
bostadsområde
Mycket småskaligt lågt 
koloniområde
Varierad relativt låg vegetation, 
skött trädgårdskaraktär
Vi kommer från landsbygds 
cirkulation, stor öppen med 
träd
50 km/h

Småskalighet
En karaktär som knyter an till och 
ger en känsla av att befinna sig i ett 
mer småskaligt bostadsområde.
En karaktär som skiljer sig åt från 
det storskaliga landskapet i norr 
samt verksamhetsområdet i söder.
Tåliga klätterrosor med minsta höjd 
2 m som klarar salt och utsatt läge.
Klätterstöd av grönmålat trä som 
samspelar med trädgårdskaraktären.
Placering utifrån omgivande 
vegetaionsstruktur.
Klippt lågt gräs.

3,5,7 Tydliggöra  
annonsering av 
verksamheter längs 
vägen.
Stadsmässigare del, 
förknippad med 
verksamhetsområdet 
Transportsträcka

Storskaligt verksamhetsområde
Annonsering av verksamheter, 
skyltar, flaggor m.m. 
Stora hårdgjorda ytor, smalare 
remsor med klippt gräs kring 
vägen.
Avsaknad på grön volym - 
enbart enstaka träd och buskar 

Mer grönska och rumsbildande 
element som kan bryta ner och 
samspela med områdets stora skala.
Strödda dungar av träd skapar 
och tillför rumslighet, volym och 
grönska.
Tydligare annonsering av 
verksamheter genom att medvetna 
mellanrum skapar tydliga siktlinjer 
mellan dungarna. 
Högt vajande gräs under dungarna i 
kombination med klippt gräs skapar 
spännande konrast i volym och 
karaktär. 

9 Transportsträcka
Stråk som knyter 
samman Ystad 
centrum med 
regementsområdet

Regementsområde i öster med 
större tegelbyggnader; bostäder, 
skola, kontor m.m.
Bred oexploaterad markremsa 
kring järnväg väster om vägen, 
med varierad vegetion av vildare 
karaktär; gräs, träd och buskar. 
Främst spridda tallar.
Bred klippt gräsremsa mot 
regementsområdet med inslag 
av tallar.
50/30 km/h

En karaktär som anknyter till 
regementsområdet och med ett mer 
stadsmässigt uttryck knyter samman 
sträckan med stråket mot staden och 
centrum. 
Tre stadsmässiga trädrader med 
uppstamamde träd - karaktär av 
boulevard
Klippt lågt gräs

11 Transportsträcka Dungar med uppvuxna tallar
Inslag av björk
Större gräsytor
Regementsområdet i väster med 
karakteristiska tegelbyggander
Villaområde i öster.
Vi åker mot stor öppen 
cirkulationsplats i söder.

Mycket uppvuxen vegetation finns, 
grönt område.
Enstaka tillägg av strödda träd kan 
ytterligare stärka den mer vilda 
karaktären.
Högt gräs som markvegetation

p
Strödda dungar av träd skapar
och tillför rumslighet, volym och
grönska.
Tydligare annonsering av 
verksamheter genom att medvetna 
mellanrum skapar tydliga siktlinjer
mellan dungarna.
Högt vajande gräs under dungarna i
kombination med klippt gräs skapar
spännande konrast i volym och
karaktär. 

Tre stadsmässiga trädrader med
uppstamamde träd - karaktär av 
boulevard
Klippt lågt gräs

Enstaka tillägg av strödda träd kan
ytterligare stärka den mer vilda 
karaktären.
Högt gräs som markvegetation
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Korsningar

Sektion Funktioner Karaktär/Karaktär  
utanför väg idag

Eftersträvad karaktär/ 
Gestaltning

2, 4, 6, 
8, 10

Korsning
God överblick
Säkra övergångar för 
oskyddade trafikanter.
Annonsering
Lägre hastighet - 
passager

Övergångszon mellan olika 
karaktärsområden längs 
vägen / del i ett specifikt 
karaktärsområde. (Jämför 
med karaktärsbeskrivning 
för de olika vägsektionerna i 
föregående tabell.)

Öppen och tydlig korsning
Övergång mellan olika anslutande 
karaktärer av gaturummet/ knyter 
samman anslutande gatusektion av 
liknande karaktär
Hög vegetationen upphör. 
Hårdgjord yta för att markera 
korsning och skilja den från 
sektionerna med högre densitet av 
vegetation.
Omsorg i val av material; 
smågatsten, pollare, lägre 
belysningsarmatur m.m.. 

Hög vegetationen upphör. 
Hårdgjord yta för att markera 
korsning och skilja den från
sektionerna med högre densitet av 
vegetation.
Omsorg i val av material; 
smågatsten, pollare, lägre 
belysningsarmatur m.m..



20

Generella gestaltningsprinciper
De generella gestaltningsprinciperna är framtagna utifrån 
analysen som gjorts för gatan och vi har valt att främst 
arbeta utifrån gatans omgivande stadsbild för att ge en 
ny karaktär till gatan. Stadsbilden i Dragongatans norra 
del karakteriseras av ett småskaligt bostadsområde, vilket 
skiljer sig mycket från gatans mellersta del som omges av 
ett verksamhetsområde med en mer storskalig karaktär. 
Gatan sträcker sig även genom  regementsområdet 
med ytterligare en särpräglad karaktär knuten till 
regementet och det stadsmässiga stråket mot centrum. 
Dessa övergripande karaktärer är grunden till de ge-
staltningsprinciper som har gjorts för olika sektioner 
längs gatan och vill spegla, framhäva och ytterligare 
utmärka de olika karaktärsdragen. Principerna är även 
utformade för att skapa tydligare funktioner, skapa bättre 
framkomlighet, samt att skapa en väg som är en mer 
stadsmässig del av Ystad istället för en väg utanför staden.   

I gatusektionerna mellan korsningarna finns större 
volymer av vegetation, medan gaturummet i korsningarna 
urskiljer sig genom att det öppnas upp och den höga 
vegetationen upphör. Det finns vid passagerna även en 
omsorg i val av material som påtalar och uppmärksammar 
korsningen, så som lägre belysningsarmaturer, pollare 
och smågatsten. 

Eftersträvad karaktär
När vi närmar oss Dragongatan från den stora norra 
landsbygds-cirkulationen eftersträvas en karaktär som 
kontrasterar mot det storskaliga landsbygdslandskapet 
och tydligt visar att vi har kommit in i ett småskaligt 
bostadsområde. Vi möts av ett gaturum med en skala 
som samspelar med omkringliggande trädgårdskaraktär.  
Denna karaktär skapas av tåliga klätterrosor, som klarar 
salt och det utsatta läget väl (t.ex. Rosa rugosa). Rosorna 
klättrar på klätterstöd av grönmålat trä, material som 
också samspelar med omgivningen, och de är placerade 
utifrån det befintliga nätet av vegetation runtomkring. 
Markvegetationen består av klippt gräs som ger en skött 
karaktär, vilken även återfinns både i bostadsområdet 
och koloniområdet.  

När vi kommer in i verksamhetsområdet/handelsplatsen 
ändras den småskaliga karaktären och en stadsmässigare 
skala eftersträvas för att koppla gaturummet till anslutande 
verksamheter. Gaturummet blir annonseringen för 
verksamheten och gaturummets karaktär ska även skapa 
en tydligare känsla av att vi har lämnat bostadsområdet 
och har hamnat i ett verksamhetsområde. 

I verksamhetsområdet, där det idag finns en avsaknad 
på gröna och volymskapande element, skapas den 
eftersträvade karaktären genom dungar av träd som 
skapar mindre rum längs vägen och bryter upp den stora 
skalan. Samtidigt skapar volymen som träddungarna 
bildar en balans mellan vegetationen och den stora 
skalan i området. Dungarna bildar även mellanrum där 
annonsering från verksamheterna tydligt framhävs och 
markeras. Markvegetationen består av högt vajande gräs 
under träddungarna som varvas med klippt lågt gräs 
och på så sätt skapar en spännande kontrast i volym och 
uttryck. 

Efter verksamhetsområdet närmar vi oss regementsområdet 
där en mer strikt stadsmässig karaktär eftersträvas och 
framhävs genom ett gaturum med tre trädrader. Denna 
boulevard anknyter till regementets karaktär och skapar 
ett mer stadsmässigt gaturum som även knyter samman 
området med det viktiga stråket mot centrum. Den 
stadsmässiga karaktären kring regementet övergår sedan 
i en mer naturlik karaktär, likt det befintliga området 
med tall i söder.

Framkomlighet
Den föres lagna utformningen beräknas  öka 
framkomligheten i korsningspunkterna även om denna 
inte räcker för att lösa kapaciteten fram till prognosåret 
2040. 

Med dagens trafikflöden och med Aulingatan öppen 
får Herrestadsgatans anslutning en viss avlastning. 
Beräkningarna visar att det inte blir några kapa-
citetsproblem i korsningarna med den föreslagna 
utformningen med vänstersvängfält från söder. 
Bedömningen är att utrymme skapas att hantera de fram-
komlighetsproblem som finns i dag under rusningstid.

Med de prognostiserade trafikflödena för år 2040 beräknas 
kapaciteten i Aulingatans och Koppargatans anslutningar 
vara överskriden under eftermiddagstimman, trafiken 
kommer inte ut i korsningen. I Herrestadsgatans 
anslutning medför det tillkommande högersvängfältet i 
korsningen att man kan ta sig ut, men med ett körfält, 
som idag, skulle detta inte gå. Under förmiddagstimman 
räcker kapaciteten i korsningspunkterna.

Översiktliga beräkningar visar att korsningen med 
Aulingatan/Koppargatan kan klara sig till någon gång 
strax för år 2035, beroende på trafikens utveckling.
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Principsektioner för gestaltning av olika 
sträckor längs Dragongatan

Bostadsområdet (sektion 1)
Tåliga klätterrosor på grönmålat klätterstöd i trä + 
klippt gräs
Känsla av småskalighet och skött trädgårdskaraktär 
som samspelar med bostads- och koloniområdet 
runtomkring
Klätterrosornas höjd och täthet varierar längs 
sträckan
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Verksamhetsområde (sektion 3-7)
Tydlig förändring av gaturummet som skiljer sig från 
bostadsområdet och regemenstområdet
Rumsbildande strödda träddungar med högt 
stammade träd
Högt gräs under dungar / klippt gräs
Stora gröna rumsbildande volymer skapas av 
träddungarna i det storskaliga området
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Regementsområdet (sektion 9) 
Stadsmässigare karaktär som skiljer gaturummet från 
verksamhetsområdet 
Stadsmässig karaktär som knyter an till regementets 
karaktär och binder samman gatan med stråket mot 
centrum.
3 rader högt stammade träd, klippt gräs
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Slutsats
Med föreslagen lösning antas Dragongatan få en 
utformning med en mer stadsmässig karaktär och 
därmed även förbättrad trafiksäkerhet eftersom ett bättre 
definierat gaturum förtydligar korsningspunkterna och 
minskar barriäreffekten. Utformningen innebära att 
gatan bibehållen god framkomlighet då den klarar en 
hastighets höjning till 60 km/h. 

Denna utformning ger acceptabel standard fram tills 
att ny Dragongatan byggs ut senast år 2040, eventuellt 
i ny sträckning. Den stadsmässiga karaktären innebär 
även att om Dragongatan får en sträckning öster om 
Regementsområdet så kan den befintliga sträckning 
lättare anpassas till att bli en 40-gata. 




