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Sammanfattning

Dragongatan mellan Kristianstadvägen och väg 9 är 
en del av det nationella stamvägnätet och är defi nierat 
som ett riksintresse. Dragongatan har idag många olika 
funktioner. Gatan är en europaväg med en betydande 
mängd internationell genomfartstrafi k mot hamnen 
och även ett viktigt stråk med stor betydelse för den 
regionala trafi kförsörjningen. Dragongatan är också 
en huvudgata i Ystads lokala trafi ksystem. 

Idag fi nns ett antal problem som måste lösas. Trafi ken 
utmed Dragongatan har olika karaktär och mål vilket 
leder till trafi ksäkerhetsproblem. I det sk. Finakorset i 
anslutningen till väg 9 fi nns framkomlighetsproblem. 
För boende i den norra delen är bullersituationen 
störande samtidigt som det fi nns risker kopplat till 
transporter med farligt gods. Dragongatan utgör idag 
en barriär för den lokala trafi ken och stadens expan-
sionsmöjligheter vid Regementsområdet är begränsade.

Den allmänna trafi kökningen 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 trafi ken öka till ca 
18 000 fordon/dygn.

I fördjupningsstudien har två huvudalternativ för 
sträckning av Dragongatan studerats; ett alternativ 
som ligger kvar i bef intlig sträckning och ett 
alternativ som har en ny sträckning öster om Re-
gementsområdet. De två huvudalternativen har ett 
a- och ett b-alternativ. De fyra alternativen är ett 
resultat av en tidigare stråkstudie. 

Vid jämförelse mellan de olika alternativen har följande 
parameterar använts vid konsekvensbedömningen: 
Vägfunktion, Lokalnät, Gång- och cykelnät, 
Stadsutveckling, Detaljplaner/Program, Buller, Farligt 
gods samt Natur/Rekreation. Av de fyra alternativen är 
det alternativen 1a och 2a som bedömts vara de mest 
aktuella alternativen.

När det gäller vägfunktionen ger alternativ 2a en 
mer homogen trafi k än alternativ 1a vilket bidrar 
till en ökad trafi ksäkerhet och framkomlighet. Även 
kapacitetsmässigt är alternativ 2a att föredra då ett 
trafi kfl öde på runt 18 000 fordon/dygn i alternativ 
1a ligger i den övre gränsen för vad två körfält klarar 
kapacitetsmässigt. Vägsträckningen blir dock något 
längre i alternativ 2a.

Vid en jämförelse mellan alternativ 1a och 2a när det 
gäller lokalnät samt gång- och cykelnät, kan näten i 
alternativ 2a lättare knytas ihop med områdena öster 
om Dragongatan jämfört med alternativ 1a. Alternativ 
2a ger dessutom en fl exibel och långsiktig lösning när 
det gäller stadsutveckling österut.

Även bullersituationen blir betydligt bättre för 
bostäderna i den norra delen av Dragongatan i alternativ 
2a jämfört med alternativ 1a. Däremot kan vissa av 
bostäderna i den östra delen av Regementsområdet 
riskera att få en ny bullerkälla med den östliga 
sträckningen. Även om bullernivåerna ligger under 
riktvärdena då vägen ligger i skärning blir det en 
ny bullerkälla för de boende och de som vistas i 
rekreationsområdet. Hur stor bullerstörningen blir 
beror på hur mycket av vägen som däckas över. 
Placering och utbredning av vägens överdäckning bör 
därför detaljstuderas och anpassas för att eliminera 
bullerstörningen.

När det handlar om transporter med farligt gods är 
alternativ 2a bättre ur risksynpunkt. Både när det 
gäller närhet till bostäder och exponering för känslig 
bebyggelse. 

Båda alternativen medför vissa planändringar av 
befi ntliga detaljplaner. I båda alternativen handlar 
det om planändringar i den södra delen i anslutning 
till väg 9. För alternativ 1a handlar det även om 
planändringar i samband med överdäckningen vid 
Regementsgatans förlängning. För alternativ 2a handlar 
den största planändringen om naturområdet norr om 
Regementsområdet samt mindre planändringar för att 
få utrymme till cirkulationsplatser utmed Metallgatan.

Alternativ 2a innebär att vägsträckningen går genom 
ett område som idag är planlagt som natur och som 
är en del av ett omtyckt ströv- och rekreationsområde. 
Alternativ 2a går även igenom den västra kanten av 
ett kommunalt naturreservat; Sandskogen. Även om 
det i alternativ 2a föreslås omfattande åtgärder så som 
överdäckning av vägen på vissa delar, innebär alternativ 
2a trots det ett visst intrång i naturområdet. 

Val av alternativ handlar därför mycket om fl exibilitet 
i stadsutveckling, förbättrad bullersituation, 
framkomlighet och trafi ksäkerhet kontra intrång i 
kanten av det populära natur- och rekreationsområdet 
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vid Sandskogen. 

En översiktlig kostnadsbedömning ger att alternativ 2a 
ligger i storleksordningen drygt 100 miljoner kronor 
högre än alternativ 1a. Den högre kostnaden beror 
dels på överdäckningen vid Sandskogen men även på 
att sträckningen är längre. 
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Bakgrund och motiv

Genomfartstrafi ken förbi Ystads östra delar passerar 
via Dragongatan till Ringleden norr om Ystad varifrån 
trafi ken leds ut åt olika håll i Skåne. Dragongatan är 
även en del av Ystads stadsgatunät. Den allmänna 
trafi kökningen 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. Barriäreff ekter längs vägen för i första hand gående 
och cyklister, men också till viss del för lokaltrafi k 
inom området. Barriäreff ekterna fi nns 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 
trafi ken. 

4. Stadens möjligheter att expandera österut begränsas.

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

Tillfälliga lösningar har gjorts för att temporärt lösa 
trafi kproblemen 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. Denna utredning är en fördjupad 
studie av dessa alternativ och ska ligga till grund för 
jämförelse mellan de olika alternativen. 

Inledning

1

3

2

2
4
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Syfte och mål

Fördjupningsstudien är en fortsättning till delrapporten 
Stråkstudie Dragongatan - E65, februari 2007. Syftet 
med Fördjupningsstudien är att ta fram principiella 
skisser på två huvudalternativ och belysa och tydliggöra 
skillnaderna mellan alternativen. Resultatet skall ligga 
till grund för ett långsiktigt ställningstagande kring 
denna genomfartsled. 

Omfattning

Fördjupningen görs för två alternativ; ett alternativ som 
ligger kvar i befi ntlig sträckning och ett alternativ som 
har en ny sträckning öster om Regementsområdet. De 
två huvudalternativen har ett a- och ett b-alternativ. 

1.  Befintlig sträckning. 

a) Anslutning till befintlig cpl Kristianstadvägen.

b) Planskild korsning under Kristianstadvägen.

2.  Ny sträckning öster om    
 Regementsområdet.

a) Anslutning till Kristianstadvägen via Metallgatan 
samt ny sträckning och anslutning till befintlig E65 
norr om Kristianstadvägen.

b) Anslutning till Kristianstadvägen i befintlig cpl 
med ny sträckning genom koloniområdet.

S
träckning och utformning i de olika alternativen 
redovisas som principlösningar och bör studeras vidare 
i djupare studier.

Tidigare utredningar

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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Följande parameterar ligger till grund för kon-
sekvensbedömning av de studerade alternativen: 
Vägfunktion, Lokalnät, Gång- och cykelnät, 
Stadsutveckling, Detaljplaner/Program, Buller, Farligt 
gods samt Natur/Rekreation.

Vägfunktion

Dragongatan har idag många olika funktioner. 
Gatan är en europaväg med en betydande mängd 
internationell genomfartstrafi k mot hamnen och 
det är också ett viktigt stråk med stor betydelse för 
den regionala trafi kförsörjningen. Gatan är även en 
huvudgata i Ystads trafi ksystem.

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 defi nierat som ett riksintresse. 

Trafi k med mer lokala mål kan ha målpunkter som t.ex. 
centrum i väster, Regementsområdet, handeln strax 
norr om detta område, bilhandlare längs Dragongatan 
eller verksamheter i industriområdet öster om gatan.

Standarden på aktuell delsträcka är idag tvåfältsväg 
(9,0 m) med plankorsningar för både biltrafi k och 
gång- och cykeltrafi k. Gällande hastighetsbegränsning 
är 50km/h utom förbi Regementsområdet där 
hastigheten är skyltad till 30km/h.

Idag fi nns det vissa framkomlighetsproblem i det 
sk. Finakorset i anslutningen till väg 9. Antalet 
korsningspunkter längs Dragongatan utgör både en 
trafi ksäkerhetsrisk och en minskad framkomlighet för 
trafi ken utmed Dragongatan.
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Trafik 2007

Trafi kfl ödet på Dragongatan är idag (år 2007) ca 10 
500 fordon/dygn söder om Kristianstadvägen och ca 
11 400 fordon/dygn norr om väg 9. Andelen tung 
trafi k på Dragongatan antas utgöra ca 16 %.

Söder om väg 9 är trafi kfl ödet ca 5 800 fordon/dygn. 
Tung trafi k antas till 16 %. Ca 1 450 fordon av den 
totala trafi ken söder om väg 9 är fordon som kör av och 
på färjorna. 23 % av trafi ken som kör av och på färjorna 
är tung trafi k. Trafi ken som kör av och på färjorna antas 
idag fördela sig med 90 % på Dragongatan, 5 % på 
väg 9 västerut och 5 % på väg 9 österut. 

Dagens trafi kfl öde

Prognos 2040

Allmän trafik år 2040

Dagens trafi k har räknats upp till år 2040 med hjälp 
av Vägverkets uppräkningsfaktorer. Trafi ken till och 
från färjorna har dock räknats bort då denna trafi k inte 
bedöms vara lämplig att räkna upp med Vägverkets 
faktorer. Beräkning för detta görs separat. 

Trafi ken på Dragongatan norr om väg 9 är idag ca 10 
100 fordon/dygn när trafi ken till och från färjorna har 
räknats bort. Trafi kfl ödet söder om Kristianstadvägen 
är ca 9 200 då färjetrafi ken räknats bort. En upp-
räkningsfaktor på 1,36 har använts för personbilar och 
2,08 för tung trafi k. En uppräkning av den allmänna 
trafi ken till år 2040 blir därmed; ca 14 850 fordon/
dygn norr om väg 9 samt ca 13 500 fordon/dygn söder 
om Kristianstadvägen. 



10

M:\_UPPDRAG\213355\Teknik\=Fördjupningstudie=\Rapport

Färjetrafik år 2040

Trafi ken som kör av och på färjorna idag är ca 1 450 
fordon/dygn. År 2015 efter planerad ombyggnad 
beräknas trafi ken öka till 3 250 fordon/dygn. Hur 
trafi ken till och från färjorna kommer att förändras från 
år 2015 till år 2040 år något osäkert. Ett antagande 
är att färjetrafi ken ökar med 20 % från år 2015 till år 
2040. Trafi ken som kör av och på färjorna år 2040 
beräknas därmed bli ca 3 900 fordon/dygn.

De 5 % av färjetrafi ken som idag antas köra på väg 
9 genom Ystad antas i framtiden istället köra på 
Dragongatan. Trafi ken som kör av och på färjorna år 
2040 fördelar sig därmed med ca 95 % på Dragongatan 
och med ca 5 % på väg 9 österut.
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11

 M:\_UPPDRAG\213355\Teknik\=Fördjupningstudie=\Rapport

Lokalnät

Dragongatan utgör gränsen för Ystads början och 
slut i öster. Trafi knätet är på den västra sidan tätt 
och består av många mindre lokalgator medan 
trafi knätet är betydligt glesare på den östra sidan. 
Trafi kströmmarna tvärs över Dragongatan är därför 
begränsade. Även om det fi nns ett antal målpunkter 
på båda sidor om Dragongatan är det framförallt 
själva Dragongatan som är målpunkten för de fl esta 
bilister. Kontakten mellan Ystads centrala delar och 
Regementsområdet påverkas negativt av det stora 
trafi kfl ödet på Dragongatan. För biltrafi ken från 
anslutande gator begränsas möjligheten att svänga 
vänster ut på Dragongatan på grund av de höga 
trafi kfl ödena. Alla kopplingar mellan det lokala gatunätet 
och Dragongatan sker idag i plan. 

Gång- och cykelnät

Samtliga gång- och cykelpassager över Dragongatan sker 
i plan. Den stora trafi kmängden, 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 fi nns många målpunkter 
för fotgängare och cyklister på den östra sidan av gatan. 
Framförallt vid Regementsområdet.
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Verksamhetsområde
Östra Industriområdet

Koloniområde
Östra SommarstadenBostäder

Hälsobacken

Bostäder
Hälsobacken Handel, småindustri m.m.

Östra Industriområdet

Fritidshus, 
kommunalt naturreservat

Sandskogen

Bostäder, skola, kontor m.m.
Regementsområdet

Bostäder
Östra Förstaden

Bostäder, handel, service, småindustri m.m.
Surbrunnen

Fritidshus, 
Sandskogen

Planerat rekreationsområde

Stadsutveckling

I ”Översiktplan 2005 Ystads kommun” pekas området 
Hälsobacken, norr om cirkulationsplatsen vid Kris-
tianstadvägen ut som ett större utbyggnadsområde för 
bostäder med ett stadsdelscentrum och livsmedelsbutik. 
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 fi nns 
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 
fi nns även för att ytterligare utveckla staden öster om 
Dragongatan i anslutning till Östra Industriområdet 
och Regementsområdet.

Dagens sträckning av Dragongatan utgör en barriär 
för dagens trafi k att röra sig mellan befi ntliga 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 trafi kfl ödet 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.

Trafi kfl ödet 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.
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Detaljplaner/Program

Följande detaljplaner/program 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.

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.
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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. 

Buller

Riksdagen har i samband med Infrastruktur-
propositionen 1996/97:53 fastställt riktvärden för 
trafi kbuller 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 regeringsbeslut, Na-
turvårdsverkets förslag till riktvärden för bl.a. un-
dervisningslokaler, arbetslokaler, rekreationsytor 
och friluftsområden. De i nedanstående stycke 
angivna riktvärdena avser, om inget annat anges, ek-
vivalentnivåer utomhus (frifältsvärde vid fasad eller till 
frifältsvärde 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 fi nnas 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 fi nns 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 även föreslaget som 
kommunalt naturreservat bl.a. i syfte att göra området 
tillgängligt för det rörliga friluftslivet. Riktvärdet för 
friluftsområden är 40 dBA.
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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 specifi ka 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.

*ALARP = ”As Low As Reasonable Practicable”; det intervall där risker 

skall reduceras så långt det är rimligt möjligt. Riskerna är inte tillräckligt 

små för att nonchaleras, men inte så stora att de inte kan accepteras.

Farligt gods

Idag ligger bostäder nära vägen i den norra delen 
(småhus) och till viss del i södra delen (fl erbostadshus). 
Bostadstätheten är överlag måttlig. Känslig bebyggelse 
längs vägen är ett gruppboende (Lyktan) och 2 
skolor (Kunskapsskolan och Kulturskolan). Bebyg-
gelsetätheten 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 befi nner 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. 

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 fi nns 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 fi nns här en gammal soptipp och i översiktsplanen 
fi nns tankar om att området eventuellt ska omvandlas 
till någon form av rekreations- och fritidsområde.

Koloniområdet
Direkt söder om Krisitanstadvägen vid Dragongatan 
fi nns det idag ett koloniområde som även det kan 
räknas som en typ av rekrationsområde. 

Utbredning av det kommunala naturreservatet
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Konsekvensbeskrivning

Fördjupningsrapporten analyserar två huvudalternativ 
för Dragongatan där alternativ 1 ligger kvar i 
befi ntligt läge medan alternativ 2 ligger öster om 
Regementsområdet. De två huvudalternativen för 
Dragongatan har även ett b-alternativ. Gemensamt 
för alla alternativen är att de korsar väg 9 planskilt i 
en punkt väster om Finakorset.

Konsekvensbedömningen för de olika alternativen är 
gjord med utgångspunkt i de bedömningsfaktorer som 
fi nns beskrivna i det tidigare kapitlet.

Konsekvenserna för de olika alternativen beskrivs med 
samma princip som i den tidigare Stråkstudien, dvs. 
dels i text och dels med en färgkod.

 Röd färg markerar att konsekvenserna ger   
 negativa eff ekter och skapar problem.

 Gul färg markerar att konsekvenserna är   
 besvärande.

 Ljusgrön färg markerar att konsekvenserna  
 är små men märkbara. 

 Mörkgrön färg innebär att förslaget inte 
 medför några negativa eff ekter eller   
 konsekvenser.

De olika alternativen sammanfattas i en gemensam 
matris på slutet som bygger på den färgkodning som 
redovisas ovan. Till denna kopplas en bedömning 
av de kostnadsnivåer som är rimlig att anta för de 
olika alternativen. Kostnadsbedömningen är mycket 
översiktlig och bör i första hand användas för att 
göra en bedömning av kostnadsrelationen mellan 
alternativen.

Vägsektion

De båda huvud alternativen har en sektion med två 
körfält. Alternativen har ritats upp med en generell 
vägbredd på 7.5 m. Även kostnadsbedömningen 
bygger på denna generella sektion. En alternativ 
sektion har en vägbredd på 9 meter och visas som 
princip nedan.
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Alternativ 1a

Beskrivning

I alternativ 1a ligger Dragongatan kvar i befi ntligt 
läge. I norr ansluter Dragongatan till den befi ntliga 
cirkulationsplatsen vid Kristianstadvägen i plan.  
I söder korsar Dragongatan väg 9 planskilt strax 
väster om den befi ntliga cirkulationsplatsen i det 
sk. Finakorset. Anslutning mellan Dragongatan och 
väg 9 sker i denna cirkulationsplats.

För att koppla ihop Regementsområdet med 
centrala Ystad görs en överdäckning av Dragongatan 
i Regementsgatans förlängning. Se detalj på nästa 
sida. Bronsgatan förlängs och ansluter till Re-
gementsgatans förlänging.
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Överdäckning

GC

 B - B
  A

 - 
A

Detaljbild för den södra delen av Dragongatan
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Principsektioner för Dragongatan i snitten A-A och B-B
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 Vägfunktion

I alternativ 1a minskas antalet antalet plankorsningar 
utmed gatan jämfört med dagens utformning. Antalet 
plankorsningar minskas för att öka trafi ksäkerheten 
och framkomligheten för genomfartstrafiken på 
Dragongatan. En planskildhet under järnvägen och 
väg 9 för trafi ken till och från hamnen minskar de 
framkomlighetsproblem som idag fi nns vid Finakorset. 
Anslutning till väg 9 sker via en trevägskorsning 
med separata vänstersvängskörfält och med en an-
slutningspunkt i den befi ntiga cirkulationsplatsen.  
En trafi ksignal kan vara ett alternativ för att reglera 
flödena vid högtrafikerade perioder så som vid 
färjeavsläpp. Hastighetsstandarden för Dragongatan 
i den norra delen är 60 km/h och 50 km/h för den 
södra delen. Ett trafi kfl öde på runt 18 000 fordon/
dygn för Dragongatan ligger i den övre gränsen för 
vad två körfält klarar kapacitetsmässigt.

 Lokalnät

Antalet kopplingspunkter till det lokala vägnätet 
minskas jämfört med den befi ntliga utformning av 
Dragongatan.  Korsningarna Herrestadsgatan och 
Koppargatan utformas som trevägskorsningar med 
separata vänsterkörfält. Industrigatans anslutning 
stängs och ersätts av en ny koppling i höjd med 
Militärvägen och utformas som en cirkulationsplats. 
Kopplingen mellan Regementsgatan och Re-
gementsområdet görs om till en planskild korsning. 
Planskildheten görs tillräckligt bred för att skapa en 
plats framför Regementsområdet för att ytterligare 
stärka kopplingen till Regementsområdet. Anslutning 
till väg 9 och den befi ntliga cirkulationsplatsen sker 
via en trevägskorsning med separata vänsterkörfält som 
även kan kompletteras med trafi ksignal.

Konsekvenser

Koppargatan

Herre
stadsgatan

Regementsgatan

Militärvägen

Väg 9

Bronsgatan
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Bronsgatan förlängs parallellt med Dragongatan 
och ansluter till Militärvägen och vidare ned mot 
Regementsgatan.
 

 Gång- och cykelnät

Tre planskilda gc-passager föreslås över Dragongatan.
Två av kopplingarna ligger i den södra delen för att 
förstärka kopplingen mellan Ystad centrum och Re-
gementsområdet samt rekreations- och friluftsområdet 
öster om Dragongatan. Även gc-trafiken utmed 
väg 9 kan passera trafi ken till och från hamnen i en 
planskild korsning. Huvudcykelstråken från de norra 
delarna av Ystad mot Östra Industriområdet och re-
kreationsområdet anvisas till en föreslagen planskild 
gc-passage vid Aulingatan/Koppargatan. Den befi ntliga 

gång- och cykelbanan längs med Dragongatans östra 
sida fl yttas till Bronsgatan. Antalet korsningspunkter 
för gång- och cykeltrafi ken är fartfarande begränsat 
men alternativet erbjuder trafi ksäkrade korsningar i 
form av planskildheter.



23

 M:\_UPPDRAG\213355\Teknik\=Fördjupningstudie=\Rapport

 Stadsutveckling

Antalet korsningspunkter utmed gatan är begränsat 
i alternativ 1, vilket försvårar orienterbarheten. För 
den lokala trafi ken riskerar Dragongatan att bli en 
barriär både fysiskt och mentalt. Barriäreff ekten kan 
dock begränsas genom att korsningspunkterna är 
utformade för att höja trafi ksäkerheten och underlätta 
för den lokala trafi ken att korsa Dragongatan. Risken 
fi nns trots det att Dragongatan blir en barriär vilket 
påverkar möjligheterna att utveckla staden öster om 
Dragongatan. 

 

För att koppla Ystad centrum och det planerade 
Surbrunnsområdet med Regementsområdet föreslås 
en planskildhet i Regementsgatans förlängning. 
Planskildheten bör ha en tillräcklig bredd för att skapa 
en känsla av en plats/ett torg framför Regementet. En 
överdäckning frigör ytor och skapar möjlighet att bygga 
ihop Regementsområdet och Surbrunnsområdet. 
För området norr om Regementsområdet innebär 
alternativ 1 fortfarande en barriär för utvecklingen av 
Ystad österut då antalet kopplingar är begränsat.

Principskiss på Dragongatans överdäckning som visar förslag på stråk för lokaltrafi ken och cykeltrafi ken.
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Perspektivskiss på Dragongatans överdäckning vid Regementsgatan sett från söder.
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Ramprogram för Surbrunnsområdet
Alternativ 1a följer intentionerna i ramprogrammet.

 Buller

Trafi kprognosen för år 2040 ligger på ca 18 600 
fordon/dygn i den södra delen av Dragongatan och 
på ca 17 200 fordon/dygn i den norra delen. Andelen 
tung trafi k är ca 16 %. Bullerberäkningen är gjord i 
Trivectors bullerprogram Väg 8.6

För att klara riktvärderna för bostäderna i det 
beräknade snittet  i den norra delen av Dragongatan 
behövs en skärm med höjden 3,3 m i tomtgräns 
inklusive befi ntlig mur. För att kolonistugan i samma 
beräkningssnitt ska klara riktvärdet, dvs 55 dBA fordras 
en skärm med höjden 2,3 m placerad öster om den 
befi ntliga cykelvägen. Hastigheten har i detta snitt 
antagits till 60 km/tim.
För bostäderna i den södra delen av Dragongatan krävs 
däremot inga extra bullerskyddsåtgärder för att klara 

Beräkningssnitt för buller, södra delen. Beräkningssnitt för buller, norra delen.

  Detaljplaner/Program

Följande detaljplaner berör alternativ 1a:

Kv. Göinge, Lillö m.m.
Från Regementsområdet och parallellt med Dragongatan 
föreslås i alternativ 1 en ny lokalgata som ansluter 
till den befi ntliga Bronsgatan. Detaljplanen är här 
reglerad med handel och kontor vilket kräver en 
planändring.

Detaljplan för del av Östra Förstaden 2:30
Planen redovisar en framtida sträckning genom 
naturområdet väster om befi ntlig sträckning. Planen 
redovisar även en planskildhet under Österleden. En 
planändring krävs då området idag är planlagt som 
natur. Planändring krävs även för en överdäckning i 
Regementsgatans förlängning.

Regementsområdet i Ystad
Bronsgatan förlängs och kopplas till Regementsgatans  
förlängning vilket medför planändring.
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riktvärderna för bostäder vid nybyggnad. Då gatan 
ligger i skärning ger detta tillräckligt med bullerskydd. 
Hastigheten här har antagits till 50 km/tim.

 Farligt gods

I alternativet ligger bostäder nära vägen i den 
norra delen (småhus) och till viss del i södra delen 
(fl erbostadshus). Bostadstätheten är överlag måttlig. 
Känslig bebyggelse som finns längs vägen är ett 
gruppboende (Lyktan) och 2 skolor (Kunskapsskolan 
och Kulturskolan). Bebyggelsetätheten är måttlig. 

Alternativ 1a innebär befintlig sträckning, men 
nedsänkt i södra delen. Alternativet innebär därmed 
en utformning med riskhänsyn i delar av sträckningen, 
intill gruppboende, fl erbostadshus och skolorna.

 Natur/Rekreation/Friluftsliv

Då Dragongatan  i alternativ 1a behåller sin sträckning 
påverkas inte Sandskogen eller eventuella rekrea-
tionsområdena öster om vägen. Jämfört med dagens 
situation förbättras även möjligheterna för gång- och 
cykeltrafi kanter att nå områdena något då alternativ 1a 
har planskilda gc-passager över Dragongatan framför 
allt i anslutning till Regementsområdet.

 



27

 M:\_UPPDRAG\213355\Teknik\=Fördjupningstudie=\Rapport

 

Alternativ 1b

Beskrivning

Liksom i  alternativ 1a ligger Dragongatan kvar i 
befi ntligt läge. I norr går däremot Dragongatan 
planskilt under den befi intliga cirkulationsplatsen 
vid Kristianstadvägen. I övrigt är alternativ 1a och 
1b samma.
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Detaljbild för den norra delen av Dragongatan med tillhörande principsektioner för snitten C-C och B-B
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 Vägfunktion

Till skillnad från alternativ 1a går Dragongatan i 
alternativ 1b planskilt under den befi ntliga cirku-
lationsplatsen vid Kristianstadvägen vilket ytterligare 
förbättrar framkomligheten för genomfartstrafi ken. 
I övrigt gäller gäller samma för alternativ 1b som i 
alternativ 1a.

 

 Lokalnät

Det lokala vägnätet skiljer sig inte åt mellan alternativen 
1a och 1b. 

Konsekvenser

Koppargatan

Militärvägen

Herre
stadsgatan

Regementsgatan

Bronsgatan
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 Gång- och cykelnät

I alternativ 1b ökar möjligheten att anordna en 
gång- och cykelpassage i plan längs Kristianstadgatan 
jämfört med alternativ 1a. Den genomgående trafi ken 
på Dragongatan är i alternativ 1b separerad från den 
korsande gång- och cykeltrafi ken. I övrigt gäller samma 
för alternativ 1b som för 1a när det gäller gång- och 
cykeltrafi k. 

 Stadsutveckling

När det gäller stadsutveckling är alternativ 1a och 1b 
likvärdiga. 

 Detaljplaner/Program

Påverkan på detaljplaner och program skiljer sig inte 
åt mellan alternativ 1a och 1b. 
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 Buller

I alternativ 1b tillkommer två ramper i den norra delen 
jämfört med i alternativ 1a, vilket gör att bullerkällan 
kommer närmare mottagaren. Däremot är vägen 
något nedsänkt i detta läge vilket kompenserar för 
ramperna. I övrigt gäller samma förutsättningar som 
i alternativ 1a. 

För att klara riktvärderna för bostäder i det beräknade 
snittet i den norra delen behövs en skärm med höjden 
2,3 m i tomtgräns inklusive befi ntlig mur. För att 
kolonistugan i samma beräkningssnitt behövs en 
skärm med höjden 1,2 m för att klara riktvärdet, dvs 
55 dBA. Hastigheten har antagits till 60 km/tim i 
bullerberäkningen.

 Farligt gods

Alternativ 1b innebär ingen större skillnad gentemot 
1a

 Natur/Rekreation

När det gäller natur och rekreation är alternativ 1a 
och 1b likvärdiga.

Beräkningssnitt för buller, södra delen. Beräkningssnitt för buller, norra delen.
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Alternativ 1c

Beskrivning

Alternativ 1c redovisar endast 
mycket översiktligt en alternativ 
dragning av Dragongatans  
södra del. Dragongatan går här 
i en tunnel under Könings väg 
medan anslutningen till väg 9 
ligger kvar i befi ntligt läge.
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Alternativet innebär att Dragongatan läggs i tunnel 
under under Könings väg. Vinsterna med alternativet 
är att fastigheterna i kv Wendt och till viss del även 
kv Talgoxen får minskade störningar från trafi ken. 
Dragongatan ges även en genare sträckning jämfört 
med befi ntlig sträckning och alternativ 1a och b. 
Däremot behövs fortfarande anslutningen till väg 9 
vilket gör att den befi ntliga sträckningen ligger kvar. 
Alternativ 1c frigör därför inga nya användbara ytor 
jämfört med idag. 

Vinsterna med alternativet; en minskad bullerstörning 
för fastigheterna i kv Wendt, samt en något genare 
vägsträckning bedöms dock inte uppväga den stora 
kostnad som en överdäckning medför. 

Konsekvenser
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Alternativ 2a

Beskrivning

I alternativ 2 fl yttas sträckningen österut från 
sitt befi ntliga läge. Gatan får en ny sträckning 
öster om Regementsområdet. 

I alternativ 2a går den nya sträckningen längs 
Metallgatan och korsar Kristianstadvägen 
öster om den befi ntliga cirkulationsplatsen. I 
söder korsas väg 9 och järnvägen planskilt strax 
väster om den befi ntliga cirkulationsplatsen 
(Finakorset). Anslutning till väg 9 sker via 
en ny cirkulationsplats. Den befi ntliga cirku-
lationsplatsen på väg 9 förskjuts längre österut. 
Även Dragongatan kopplas till anslutningen 
mellan väg 9 och den nya sträckningen. 

För att minska intrånget vid sandskogens kant 
och minska bullerstörningar däckas den nya 
sträckningen över på stora delar av sträckan.
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Anslutning till väg 9

Anslutningen till väg 9 är en komplicerad fråga och kan 
inte i detalj lösas i denna studie. Anslutningen är här 
redovisad som en möjlig principiell lösning och mer 
djupgående studier av anslutningen behöver därför 
göras i kommande skeden. 

Detaljbild över anslutning till väg 9 i alternativ 2
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GC

GC

Motorfordon

Principskiss för överdäckning vid Sandskogen.
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Perspektivbild för överdäckning vid Sandskogen sett från söder.
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Detaljbild av norra delen i alternativ 2a.
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 Vägfunktion

Alternativ 2a har ett minskat antal korsningspunkter 
längs den nya sträckningen jämfört med den befi ntliga  
Dragongatan. Detta skapar en bättre framkomlighet 
för trafi ken längs den nya sträckningen och en ökad 
trafi ksäkerhet då antalet konfl iktpunkter minskar. 
Alternativ 2a ger däremot en längre körsträcka jämfört 
med dagens sträckning. Den nya sträckningen ger 
en mer homogen trafi k där trafi ken till största del 
är genomfartstrafi k. Bedömningen är att ca 75 % av 
trafi ken som går på Dragongatan är överfl yttningsbar, 
dvs. kan fl yttas till annan sträckning. Det innebär att 
trafi kfl ödet för den nya östliga sträckningen bedöms 
bli i storleksordningen 13 000 f/d år 2040. Övrig trafi k 
ligger kvar i Dragongatan.

Liksom i alternativ 1 har alternativ 2 en planskildhet 
under järnvägen och väg 9 för trafi ken till och från 

hamnen för att minska de framkomlighetsproblem 
som idag fi nns vid Finakorset. Hastighetsstandarden är 
för större delen av sträckan norrifrån 70 km/h medan 
delen längst i söder har 50 km/h.

 Lokalnät

Den befi ntliga Dragongatan blir i alternativ 2 en del 
av det lokala vägnätet medan dagens Metallgatan får 
funktion av genomfartsled. Antalet anslutningar till 
Metallgatan bör därmed minskas och verksamheterna 
matas i första hand från Dragongatan eller från 
Blygatan. På sträckan mellan Kristianstadvägen och 
väg 9 fi nns två anslutningar till det lokala vägnätet. 
Dessa anslutningar fi nns vid Koppargatan och vid 
Militärvägens förlängning. Korsningspunkterna 
föreslås utformas som cirkulationsplatser.

Konsekvenser

Koppargatan
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Kryddgatan
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Då Dragongatan inte längre är en genomfartsled 
ökar möjligheterna att knyta ihop det lokala vägnätet 
för Ystads centrala delar med områdena öster om 
Dragongatan. Då den nya sträckningen i alternativ 
2a inte ansluter till den befi ntliga cirkulationsplatsen 
vid Kristianstadvägen förlängs istället Kryddgatan och 
ansluts till cirkulationsplatsen. Saltgatans anslutning 
till E65 stängs. 

 Gång- och cykelnät

Då genomfartstrafi ken och den tunga trafi ken till 
hamnen flyttas över till den nya sträckningen i 
alternativ 2 skapas bättre möjligheter för gång- och 
cykeltrafi ken att kopplas till de östra delarna av Ystad. 
Gång- och cykeltrafi ken behöver inte längre planskilda 

passager för att korsa den befi ntliga Dragongatan vilket 
ger fl er passagemöjligheter längs sträckan. Gång- och 
cykelpassagerna bör dock vara hastighetssäkrade.

Figuren med huvudcykelnätet för alternativ 2a visar 
endast huvudcykelstråken. Utöver de illustrerade 
passagerna fi nns därmed även möjligheter för ytterligare 
gång- och cykelförbindelser över Dragongatan men 
som inte ingår i det föreslagna huvudcykelnätet. 

Utmed den nya sträckningen föreslås en separerad 
cykelbana på den västra sidan. För att sedan ta sig 
vidare österut mot Sandskogen och friluftsområdena 
föreslås två planskilda gång- och cykelpassager över 
den nya sträckningen. 
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 Stadsutveckling

Sträckningen i alternativ 2 gör att Dragongatan blir en 
lokalgata vilket ger att Regementsområdet kan kopplas 
på ett tydligare sätt till Ystad centrum. Möjligheter 
fi nns då för att minska gaturummet och tillsammans 
med fl er kopplingsmöjligheter öka orienterbarheten 
och minska barriären jämfört med idag. För att minska 
barriären och bibehålla kopplingen till Sandskogen 
däckas den nya vägsträckningen över i den södra delen 
vid Sandskogen.

Det östliga läget i alternativ 2 öppnar för en utveckling 
av Ystad österut och ger en fl exibilitet i planeringen. 

 

 Detaljplaner/Program

Följande detaljplaner berör alternativ 2a:

Detaljplan för rekreationsområde norr om 
Regementet (del av Sandskogen 2:1) i Ystad.
Sträckningen i alternativ 2a medför en planändring 
då området mellan Regementsområdet och Östra 
Industriområdet idag är planlagt som natur.

Regementsområdet i Ystad
Planändring krävs för den nya sträckningen  med 
tillhörande anslutning till väg 9. Idag är området 
planlagt som natur resp. centrum, kontor och skola. 

Kv. Elektronen 12 m.fl .
Metallgatan breddas och förlängs och påverkar då 
område planlagt som industri.

Beräkningssnitt för buller
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 Buller

Bullerberäkningen är gjord i Trivectors bullerprogram 
Väg  8.6

Då trafi k fl yttas över till den nya sträckningen ligger 
inte längre bullernivåerna över de gällande riktvärdena 
för bostäderna norr om Aulingatan eller för området 
med kolonistugor. I alternativ 2a förläggs den nya 
sträckningen utmed Metallgatan som går genom  Östra 
Industriområdet och enligt översiktliga beräkningar 
kommer inte riktvärdena för denna typ av område 
att överskridas. Söder om Östra Industriområdet går 
alternativ 2 genom det eventuella rekreations- och 
friluftsområdet. Detta ger upphov till en ny bullerkälla 
i området. Då vägen ligger med 2 m skärning och 
hastigheten antagits till 70 km/h klaras riktvärdena 
för rekreationsområde med ett avstånd på ca 47 m 
från vägmitt. 

För bostäderna i den sydöstra delen av Regementsområdet, 
kvarteret Simrishamn 2 och 5, ger vägens skärning 
tillräckligt bullerskydd för att klara riktvärdena för 
bostäder. Även för skolområdet i söder ligger vägen 
tillräcklig i skärning för att riktvärdena för buller ska 
klaras. 

Däremot kan den nya sträckningen i alternativ 2 
ge upphov till en ny bullerkälla för bostäderna och 
undervisningslokalerna i den sydvästra delen av Re-
gementsområdet. Även om riktvärdena klaras upplevs 
troligen bullret från vägen som en störning eftersom 
det är en ny bullerkälla. Hur stor denna störning är, är 
dock svårt att bedöma. För att eliminera upplevelsen 
av den nya bullerkällan bör därför överdäckningen 
anpassas när det gäller utbredning och placering. 
Överdäckningens placering och utbredning behöver 
därför studeras vidare i nästa skede.

 Farligt gods

Alternativet innebär en ny östlig sträckning med 
anslutning nordväst om cirkulationsplatsen vid Kris-
tianstadsvägen. Alternativet innefattar nedsänkning i 
södra delen och ett minimiavstånd om ca 40 meter 
till närmaste fl erbostadshus. Alternativet innebär att 
avståndet till närmaste bostadsbebyggelse ökas, samt att 
bostadstätheten minskar jämfört med dagens utformning 

och sträckning. Generellt minskar exponeringen för 
känslig bebyggelse (inget gruppboende, längre avstånd 
till skolor och fl erbostadshus) och bebyggelsetäthet i 
detta alternativet. En framtida förtätning kan i första 
hand ske längs befi ntliga Dragongatan utan att ge ökad 
risk. Framtida expansion och förtätning längs den nya 
sträckningen kan ske med längre minimiavstånd eller 
andra riskreducerande åtgärder. 

 Natur/Rekreation

Den nya sträckningen går i den västra kanten av 
sandskogen och innebär ett intrång i den delen.
Ca 5 fritidshus berörs rent fysiskt av vägens nya 
sträckning. 

Även kopplingen mellan Regementsområdet och 
Sandskogen försämras i alternativ 2a jämfört med 
dagens situation. För att öka tillgängligheten för 
oskyddade trafi kanter att nå ströv- och naturområdena 
föreslås överdäckning av vägen på vissa delar vid 
Sandskogen. En överdäckning minskar även det 
visuella intrånget av vägen i Sandskogen. För att 
minska upplevelsen av intrång i Sandskogen krävs 
relativt kraftfulla och kostsamma åtgärder. Djupare 
studier av miljön i Sandskogen behöver därför göras 
för att bedöma utbredningen och placeringen av 
överdäckningen.
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Alternativ 2b

Beskrivning
Alternativ 2b skiljer sig endast från alternativ 2a 
i den norra delen och i anslutningen till Kris-
tianstadvägen. I alternativ 2b ansluter Dragongatan 
till Kristianstadvägen i befi ntlig cirkulationsplats 
istället för att gå norr om denna. Dragongatan 
får därmed en sträckning genom koloniområdet 
istället för att gå längs Metallgatan.
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Detaljbild över sträckningen genom koloniområdet.
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 Vägfunktion

Vägens funktion är i stort sett den samma som för 
alternativ 2a förutom i den norra delen där alternativ 
2b har en genare vägsträckning och ansluter i den 
befi ntliga cirkulationsplatsen. I övrigt gäller samma 
som för alternativ 2a. 

 Lokalnät

Den gamla sträckningen av Dragongatan blir liksom i 
alternativ 2a en del av det lokala vägnätet. Anslutningen 
till cirkulationsplatsen vid Kristianstadvägen försvinner 
dock och Dragongatan utgår norr om Koppargatan. 
Tillgängligheten till det lokala vägnätet för området 
Hälsobacken minskar därmed jämfört med alternativ 
2a. 

Konsekvenser
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 Gång- och cykelnät

Kopplingen österut längs Kristianstadvägen försvåras 
något i alternativ 2b jämfört med alternativ 2a då det 
är en större cirkulationsplats med högre trafi kfl öden 
som ska korsas. I övrigt gäller samma i stort sett samma 
för alternativ 2a.

 Stadsutveckling

När det gäller stadsutveckling är alternativ 2a och 2b 
likvärdiga 
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 Detaljplaner/Program

Påverkan på detaljplaner och program är i stort sett 
likvärdigt mellan alternativ 2a och 2b. I alternativ 2b 
påverkas dock det befi ntliga koloniområdet.

 Buller

Bullerberäkningen är gjord i Trivectors bullerprogram 
Väg  8.6

Den norra delen av sträckningen i alternativ 2b går 
genom koloniområdet sydöst om cirkulationsplatsen 
vid Kristianstadvägen.  För att klara bullerriktvärdena 
för rekreationsområde krävs ett avstånd på 48 m 
från vägmitt vid plan mark och hastigheten 50 km/
tim. Med en 2 m hög skärm ca 3 m från vägkant 
krävs ett avstånd på 19 m från väg mitt för att klara 
riktvärdena.

I övrigt gäller samma som för alternativ 2a. 

 

 Farligt gods

Alternativet innebär en ny östlig sträckning med 
anslutning söder om cirkulationsplatsen vid Kris-
tianstadsvägen (genom koloniområde). Alternativet 
är i övrigt lika 2a. I förhållande till alternativ 2a 
innebär det troligen kortare avstånd till bebyggelse, 
om inte koloniområdet omvandlas, eller större 
område exproprieras. Bebyggelsen i koloniområdet har 
bedömts som bostadsbebyggelse även om nyttjandet 
inte sker permanent.

 Natur/Rekreation

Koloniområdet påverkas då alternativ 2b skär ige-
nom för att ansluta till cirkulationsplatsen. Koloni-
området delas i två områden. Ett 15-tal kolonistugor 
blir direkt berörda av vägens dragning och hamnar 
innanför bullerzonen på 19 meter. Se fi gur nedan.
I övrigt gäller samma som för alternativ 2a. 

Figuren visar de kolonistugor som berörs av vägsträckningen i alternativ 2b. Det färglagda fältet visar området där 
bullernivåerna överstiger riktvärdet trots bullerplank på 2 m. 
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Vägfunktion

Lokalnät

Cykelvägnät

Stadsutveckling

Detaljplaner

Buller

Farligt gods

Natur/Rekreation

Bedömning av kostnadsnivå
(milj.kronor)

Sammanställning

Sammanställning av konsekvenserna för de olika alternativen

Befintlig 
sträckning 

och utformning

Alt
1 a

Alt
1 b

Alt
2 a

Alt
2 b

136 170 246 237
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Kostnadsbedömning

Alternativ 1a 136 214 282 
Alternativ 1a - Huvudväg 113 193 860 
Anslutning Österleden 2 581 180 
CPL Militärvägen 3 331 050 
Förlängning av Bronsgatan 3 569 430 
GC Aulingatan 1 271 210 
Diverse oförutsätt, 10% 12 267 552 

Alternativ 1b 170 539 694 
Alternativ 1b - Huvudväg 144 398 780 
Anslutning Österleden 2 581 180 
CPL Militärvägen 3 331 050 
Förlängning av Bronsgatan 3 569 430 
GC Aulingatan 1 271 210 
Diverse oförutsätt, 10% 15 388 044 

Alternativ 2a 245 948 307 
Alternativ 2a - Huvudväg 207 996 970 
Anslutning Österleden & Dragongatan 6 625 830 
CPL Militärvägen 2 100 800 
CPL Koppargatan 1 572 250 
Förlängning Tenngatan 1 027 100 
CPL Väg 19 2 458 000 
Förlängning Kryddgatan 1 808 420 
Diverse oförutsätt, 10% 22 358 937 

Alternativ 2b 237 174 091 
Alternativ 2b - Huvudväg 204 286 830 
Anslutning Österleden & Dragongatan 6 625 830 
CPL Militärvägen 2 100 800 
CPL Koppargatan 1 572 250 
Förlängning Tenngatan 1 027 100 
Diverse oförutsätt, 10% 21 561 281 

Sammanställning av kostnadsnivåer



50

M:\_UPPDRAG\213355\Teknik\=Fördjupningstudie=\Rapport

En jämförelse mellan alternativ 1a och 1b visar 
att de vinster man gör med en nedsänkningen av 
Dragongatan under Kristianstadvägen inte blir så 
stora. Bullersituationen för de boende i norra delen 
förbättras något med en nedsänkning, men det krävs 
fortfarande bullerskyddsåtgärder. Nedsänkningen 
medför inte heller några större vinster när det handlar 
om att minska risken vid transport av farligt gods. 
Däremot blir framkomligheten för trafi ken utmed 
Dragongatan något bättre med en planskildhet under 
Kristianstadvägen. Skillnaderna mellan 1a och 1b 
bedöms därmed inte vara så stora att det motiverar 
den högre kostnaden som alternativ 1b medför. När 
det gäller huvudalternativ 1 är det därmed alternativ 
1a som bedöms vara det mest lämpliga alternativet. 

Vid en jämförelse mellan alternativ 2a och 2b bedöms 
alternativ 2a vara det mest aktuella alternativet.
Alternativ 2b innebär ett intrång i det befintliga 
koloniområdet både när det gäller bullernivåer och 
den fysiska barriär vägen medför. Då det även fi nns 
tankar på en eventuell framtida yttre ringled med en 
dragning av E 65 norr om befi ntlig sträckning bedöms 
alternativ 2a vara den mest långsiktiga lösningen. När 
det gäller huvudalternativ 2 är det därmed alternativ 
2a som bedöms vara det mest lämpliga alternativet. 

Jämförelsen mellan alternativ 1a och 2a handlar  
framföral lt  om ski l lnaderna när det gäl ler 
stadsutveckling, buller, vägfunktion samt natur- och 
rekreation.

Med avseende på Ystads stadsutveckling bedöms 
alternativ 2a vara det mest flexibla alternativet. 
Alternativ 2a ger större möjligheter att koppla Re-
gementsområdet, Östra Industriområdet samt området 
däremellan till Ystad centrum både när det gäller lokal 
trafi k samt gång- och cykeltrafi k. Alternativ 2a ger även 
möjligheter för verksamheter öster om Dragongatan 
att trafi kförsörjas via den nya sträckningen. Alternativ 
2a är även kompatibel med de tankar som fi nns om en 
eventuell framtida yttre ringled. Även med avseende 
på farligt gods är alternativ 2a bättre jämfört med 
alternativ 1a då det fi nns färre känsliga fastigheter 
utmed sträckningen i alternativ 2a och att avståndet 
är längre till bostadsbebyggelse. 

När det gäller buller förbättras bullersituationen 
med alternativ 2a jämfört med alternativ 1a eftersom 

Slutsats
trafi kfl ödet minskas markant i den norra delen av 
Dragongatan. Den nya sträckningen i alternativ 2a 
medför dock att det tillkommer en ny bullerkälla för 
omkringliggande områden. I alternativ 2a föreslås 
därför en överdäckning av vägen i den sydöstra delen 
där bostäderna fi nns, för att på så sätt eliminera bul-
lerstörningarna så mycket som möjligt.

Även när det gäller vägfunktion bedöms alternativ 2a 
vara det mest lämpliga alternativet. Trafi ken blir mer 
homogen med färre korsande rörelser vilket påverkar 
trafi ksäkerheten och framkomligheten på ett positivt 
sätt. I alternativ 1a ligger dessutom trafi kfl ödet på 
Dragongatan i storleksordningen 18 000 f/d, vilket 
är i den övre gränsen för vad två körfält klarar av 
kapacitetsmässigt. Även detta talar för alternativ 2a.

Den stora fördelen med alternativ 1a jämfört med 2a 
är dock att den västra kanten av Sandskogen förblir 
orörd. Även om kraftfulla åtgärder görs i alternativ 
2a för att minska intrånget vid Sandskogen och 
att den nya sträckningen endast berör kanten av 
Sandskogsområdet, innebär alternativ 2a trots allt ett 
visst intrång i miljön. Dessutom berörs ca 5 fritidshus 
direkt av den nya sträckningen. Sandskogen innehar 
en särskild ställning i Ystad och en del av området är 
ett kommunalt naturreservat. Sandskogens särskilda 
ställning i Ystad gör det svårt att värdera barriären och 
intrånget av en vägsträckning i detta läge. Ytterligare 
en fördel med alternativ 1a är att alternativet är möjligt 
att börja utveckla redan idag.

Vid en jämförelse mellan alternativ 1a och 2a 
handlar därför frågan mycket om Sandskogen, natur 
och rekreation kontra stadsutveckling, buller och 
vägfunktion. 

När det handlar om kostnadsbedömningen mellan de 
båda alternativen är kostnaden för alternativ 2a  drygt 
100 miljoner kronor mer än för alternativ 1a. Den 
högre kostnaden beror främst på överdäckningen vid 
Sandskogen samt att det är en längre vägsträcka som 
ska byggas. Kostnadsbedömningen är dock mycket 
översiktligt gjord och bygger på principlösningar 
och har inte tagit hänsyn till t. ex. geotekniska 
förutsättningar. Sträckning och utformning i de olika 
alternativen redovisas som principlösningar och bör 
därför studeras vidare i djupare studier.
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