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Sammanfattning

Genomfartstrafiken förbi Ystads östra delar passerar 
via Dragongatan till Ringleden norr om Ystad och till 
väg 9 österut. Vägen är en del i ett stadsgatunät och 
är dåligt anpassad för tung trafik med inslag av farligt 
gods. Dagens väg medför ett antal problem som måste 
lösas. I Finakorset finns framkomlighetsproblem och 
längs vägen finns trafiksäkerhetsproblem till följd av 
blandad trafik med olika karaktär och mål. Längs 
vägen finns barriärproblem för lokaltrafik och stadens 
expansionsmöjligheter österut är begränsade. I den 
norra delen av Dragongatan är boendemiljön störd 
av buller och risker finns kopplat till transporter 
med farligt gods. Den allmänna trafikökningen 
och expansion i hamnen förväntas förvärra dessa 
problem.

Dragongatan är en europaväg och en del av det nationella 
stamvägnätet definierat som riksintresse. Vägen är en 
del av Ystad kommuns primära transportvägar för 
farligt gods. Från dragongatan når man hamnen, väg 
9 österut mot Simrishamn, väg 19 mot Kristianstad 
och via Ringleden också väg 13 mot Sjöbo och E 65 
mot Malmö. Två tredjedelar av den totala trafiken är 
genomfartstrafik eller trafik till och från hamnen. Den 
tunga trafiken utgör 16 % av den totala trafiken mot 
normala 8-10%. I ett regionalt perspektiv är merparten 
av lastbilstrafiken på väg till eller kommer från Malmö 
och västra Skåne. 

Ett antal möjliga korridorer har valts ut med 
utgångspunkt från de befintliga gaturummen i nord-
sydlig riktning, Metallgatan, Blygatan och ett alternativ 
öster om versamhetsområdet, inom vilka olika stråk har 
provats. Korridoralternativ öster om Blygatan har inte 
bedömts som funktionella utifrån önskemål genhet 
från hamnen till Ringleden.

De olika korridorerna påverkar ett antal intressen 
av annan karaktär i området. Önskemål finns att 
utveckla staden österut med bostadsbebyggelse, 
verksamhetsområden och rekreationsområden. 
I området finns miljöer som påverkas olika av 
buller, luftföroreningar och med olika tolerans 
vad gäller närhet till vägar på vilka farligt gods 
transporteras. Lokal trafik finns som skall fungera 
och vara trafiksäker. Regementsområdet och centrala 
staden är av riksintresse för kulturmiljön och 
kopplingar mellan dessa är viktiga att stärka ur ett 
stadsbyggnadsperspektiv. Ett kommunalt naturreservat 

är planerat öster om Regementsområdet. Naturen 
och Sandskogen är populära som strövområden och 
planer finns på att utveckla det gamla tippområdet 
norr om Regementsområdet till ett rekreationsområde. 
Förutom att vara ett strövområde intar Sandskogen en 
speciell ställning i Ystad på grund av sin tillgänglighet 
och med sitt varierade innehåll av fritidsbebyggelse.

Konsekvenserna av fyra stråk har studerats. Dessa 
benämns Befintlig sträckning, Öst 1, Öst 2 och 
Öst 3. De olika stråkalternativen kan delas in i två 
huvudgrupper, stråk väster om Regementsområdet 
(Befintlig sträckning och Öst1) och stråk öster om 
Regementsområdet (Öst2 och Öst 3). Konsekvenserna 
och behovet av åtgärder är inom de två grupperna 
likartade.

Hälsa och säkerhetsfrågorna särskiljer stråkalternativet 
Befintlig sträckning från de andra förslagen eftersom 
det inte finns någon självklar åtgärd som löser 
riskfrågorna kring transporter med farligt gods.
De tunga åtgärdsförslagen är i stråkalternativen 
väster om Regementsområdet koncentrerade till 
dels Finakorset (samma åtgärdsförslag i samtliga fyra 
stråkalternativ) dels till åtgärder mellan staden och 
Regementsområdet. För att lösa barriärproblemen 
vid Regementsområdet föreslås en nedsänkning eller 
tunnel längs befintlig Dragongata.

Stråkalternativen öster om Regementsområdet medför 
intrång i Sandskogen och i naturmiljön öster om 
Regementsområdet. För att kunna föreslå en sträckning 
genom Sandskogen krävs en nedsänkning och/eller 
tunnel för att minimera intrånget. 
Bägge alternativen aktualiserar också behovet av en 
genare förbindelse till väg 9. Utan denna genväg 
kan det, i synnerhet i alternativ Öst 3, kännas som 
en omväg att passera Finakorset på väg mellan 
Kristianstadscirkulationen och väg 9 österut.

Kostnadsnivåerna bedöms som likvärdig oavsett om 
man vill förbättra kopplingarna till staden väster 
om Regementsområdet eller om man vill skydda 
Sandskogen och naturmiljön.
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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 en 
del av ett stadsgatunät som från början inte var ämnad 
för tung trafik med inslag av farligt gods. 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.

Boendemiljön längs vägen i den norra delen är 1. 
dålig med bullerstörningar, luftföroreningar samt 
risker med farligt gods.
Barriäreffekter längs vägen för i första hand gående 2. 
och cyklister men också till viss del för lokaltrafik 
inom området. Barriär effekterna finns dels i stråket 
norr om regementet men också i Regementsgatans 
förlängning där den ursprungliga kopplingen till 
regementsområdet är kraftigt begränsad.
Framkomlighetsproblem vid Finakorset. Vid 3. 
bomfällning kan köbildning uppstå som hindrar 
trafiken. 
Stadens möjligheter att expandera österut begränsas.4. 

Dessutom är Dragongatan av varierande standard med 
vissa framkomlighetsproblem i korsningspunkterna 
och trafiksäkerhetsrisker för i första hand oskyddade 
trafikanter.

Tillfälliga lösningar har gjorts för att temporärt lösa 
trafikproblemen men en långsiktigt hållbar lösning i 
vilken den översiktliga planeringen kan ta stöd saknas.

Inledning

1

3

2

2
4
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Aktuell vägsträcka med ändpunkterna A och B mellan vilka en trafiklösning som uppfyller ställda krav och mål  
skall föreslås.

A

B

Regementet

Centrum

Väg
 19

E65/Ringleden
Dag Hammarskölds väg

Väg 9

Hamnen

E65/D
ragongatan

Omfattning
Utredning är uppdelad i två delar, en stråkstudie och 
ett fördjupningsskede, och omfattar en sträcka från 
Ringleden (Dag Hammarskölds väg) i norr ned till 
hamnen (A-B på karta). Mellan dessa punkter skall 
en långsiktigt hållbar lösning för trafiken redovisas. 
Denna lösning kan sökas i andra sträckningar mellan 
punkterna A och B men skall uppfylla målen för vägens 
funktion.

Syfte
Utredning avseende E65:ans sträckning genom östra 
delarna av Ystad syftar till att ytterligare tydliggöra de 
trafikrelaterade problem som finns utmed Dragongatan 
och gatans anslutningspunkter till bl.a. Ringleden, 
Österleden och kopplingen till Ystad hamn. Resultatet 
skall ligga till grund för ett långsiktigt ställningstagande 
kring denna genomfartsled. Flera pågående plan-
ärenden är beroende av en gemensam målsättning i 
detta, Ystads östra trafikledssystem. 

Sandskogen

Sandskogen

Regementsgatan
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Mål och riktlinjer

Kommunala planeringsmål
Kommunfullmäktige i Ystad har bestämt att de fyra 
begreppen närhet, kultur, miljö och kvalitet ska ligga 
som grund för Ystads kommuns utveckling inför 
2000-talet och bilda plattform för livskvalitet i Ystads 
kommun. Plattformen skall ha en fast förankring i 
hela kommunen.

Närhet
Ystads roll för näringslivet och som brofäste till 
Centraleuropa skall utvecklas. Ystad skall spela en aktiv roll i 
Skåne och i södra Östersjöregionen. Den lilla kommunens 
och stadens kvaliteter med närhet mellan boende, arbete 
och fritid skall värnas. Det skall finnas närhet mellan 
beslutsfattare och kommuninvånare. Medborgarna skall 
engageras och ges ökad delaktighet i de demokratiska 
processerna och i samhällsplaneringsarbetet.

Kultur
Ystads rika kulturarv skall bevaras. Samtidigt skall det 
finnas en öppenhet för nya kulturströmningar. Ystad 
skall vara ett kulturcentrum som attraherar besökare 
från omgivande regioner. Kulturen skall bygga på ett 
brett och aktivt deltagande så att den är en viktig del 
i ystadbornas vardag.

Miljö
De miljökvaliteter som Ystad redan har för arbete, 
boende och fritid skall värnas och förädlas. Banden 
mellan stad och land skall fortsätta att stärkas. Ystad 
skall ta sin del av ansvaret för vår jord genom att verka 
för en varaktigt hållbar samhällsutveckling.

Kvalitet
Kvalitet skall vara allas angelägenhet så att kommuninvånarnas 
och kundernas behov och förväntningar alltid tillgodoses 
med rätt kvalitet på varor och tjänster.

Miljömål
De 16 nationella miljömålen är omarbetade till 
Skånska förhållanden och omfattar då 15 miljömål. 
Dessa är:

Begränsad klimatpåverkan
Frisk luft
Bara naturlig försurning
Giftfri miljö

Skyddande ozonskikt
Säker strålmiljö
Ingen övergödning
Levande sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Myllrande våtmarker
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
God bebyggd miljö
Ett rikt växt- och djurliv

Agenda 21 med Miljöhandlingsprogram tar upp 
lokala mål som är anpassade och viktiga för Ystads 
kommun med utgångspunkt från de nationella 
miljökvalitetsmålen. De lokala målen ska ses som en 
viljeinriktning för hur Ystads Agenda 21 ska anpassas 
till de nationella målen.

Allmänna hänsynsregler
Om någon vill göra något, eller tänker göra något, 
som kan få inverkan på miljön eller på människors 
hälsa, ska de allmänna hänsynsreglerna följas om inte 
åtgärden är av försumbar betydelse med hänsyn till 
miljöbalkens mål. Syftet med reglerna är framförallt 
att förebygga negativa effekter och att miljöhänsynen 
i olika sammanhang ska öka.

Tidigare utredningar

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.

Trafikplan Ystad, Fördjupning delen Dragongatan-
Hamnen, Tyréns juni 2005.



8

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



9

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

Vägens funktion
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 trafikförsöjningen. 
Gatan är också en huvudgata i Ystads trafiksystem.

Riksintresse
Regeringens mål för det nationella stamvägnätet redovisas 
i Nationell Väghållningsplan 2004-2015. Detta nationella 
stamvägnät är definierat som ett riksintresse. Studerat 
vägavsnitt utgör en del av detta nationella vägnät dels som 
väg E65 mellan Ystad och Malmö, dels som väg 9 mellan 
Trelleborg och Brösarp. 

Farligt gods
Transportvägarna för farligt gods indelas i primära och 
sekundära transportvägar. De primära transportvägarna 
avser ett stormaskigt huvudvägnät för genomfartstrafik 
och de sekundära transportvägarna är avsedda för 
lokala transporter till och från de primära vägarna. I 
översiktsplanen för Ystad från 2005 anges följande vägar 
som primära transportvägar:

E65 – Ringleden – Dragongatan – Bornholmsgatan
Rv 13
Rv 19

Vägens funktion och utformning

Målpunkter
I väster ansluter väg 9 mot Trelleborg, i norr väg E65 
Malmö, väg 13 mot Sjöbo/Hörby och väg 19 mot 
Tomelilla/Kristianstad. I söder ansluter väg 9 mot 
Simrishamn, väg E65 mot färjorna till Polen och 
Bornholm.

 Trafik 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. 
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Trafikflöden 2006
fordon/årsmedeldygn (tung trafik i %)

Trafikräkning Ystads kommun
* uppräkning av Vägverkets mätning från 2002

8850 f/d (8 %) 

7500 f/d (7 %)* 

9240 f/d (11 %)* 

9900 f/d (16 %) 

5200 f/d (5 %) 

9100 f/d (7 %) 

4700 f/d (25 %)

6400 f/d (7 %) 

6900 f/d (18 %) 
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Standard idag
Standarden på aktuell delsträcka är idag tvåfältsväg 
(9,0 m) med plankorsningar för både biltrafik och 
gång- och cykeltrafik. Skyltad hastighet är 70 km/h, 
50 km/h och 30 km/h.

Dragongatan är reglerad som en huvudled och har ett 
20 m brett gatuområde. Gatan kan upplevas som bred 
och ödslig. På båda sidor om gatan finns det separerade 
gång- och cykelbanor. 

Delen mellan Kristianstadvägen och Industrivägen 
har en hastighetsbegräsning på 70km/h. Därefter är 
gällande hastighetsbegränsning 50km/h utom förbi 
regementsområdet där hastigheten är skyltat till 30km/h. 

Trafikmängder idag
På karta till vänster redovisas trafikflödena enligt 
Ystad kommuns trafikräkningar på gatunätet kring 
Dragongatan under årsmedeldygnet 2006. 

Då Ystad och Österlen under sommaren har många 
besökare innebär det skillnader i trafikmängden över 
året. Under sommarhalvåret är trafikflödena högre på 
några av Ystads gator, speciellt på Österleden som leder 
vidare mot Österlen och Kristianstadsvägen öster om 
Dragongatan. På E65 och Dragongatan är trafikmängden 
däremot i samma storleksordning över hela året. Under 
sommaren försvinner en del av pendlingstrafiken och 
istället tillkommer turisttrafiken både till Ystad och till 
Österlen men också till hamnen.

Den tunga trafiken utgör 16 % av den totala trafiken. 
I kartan till höger redovisas hur den trafiken fördelas 
på lokal-, hamn- , infarts- och genomfartstrafik. 

Tung trafik
uppdelning på typ

 trafik till/från hamn

 infarts-och   
 genomfartstrafik

 loksltrafik

16% av den totala trafiken

 760 f/d

 680 f/d

 140 f/d
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Trafikfördelning 2006
av trafik på Dragongatan

 trafik till/från hamn

 genomfartstrafik

 versamhetsanknuten trafik

 boendetrafik

 2800 f/d

 4300 f/d

 1600 f/d

 1200 f/d

 9900 f/d

2500 f/d  

6800 f/d  

600 f/d  

3300 f/d  

4900 f/d  

2200 f/d  
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Trafikens sammansättning
Då Dragongatan är huvudvägen ner till hamnen har 
en stor andel av trafiken hamnen som målpunkt. 
Dragongatan fungerar också som en länk i Ystads ringled 
och därför utgör också trafik till stadens olika delar en 
stor andel. Den övergripande genomfartstrafiken är 
däremot förhållandevis liten, kanske 10-15%. Övrig 
trafik är dels till bostadsområden kring gatan och dels 
trafik som har målpunkter i verksamhetsområdet (se 
karta sid 12). I ett regionalt perspektiv är merparten 
av lastbilstrafiken på väg till eller kommer från Malmö 
och västra Skåne (se kartor sid 14).

Trafikmängder i framtiden
Med utgångspunkt från de trafikmätningar som gjorts 
2006 har den framtida trafiksituationen för år 2025 
prognostiserats. I uppräkning av trafikmängden har 
Vägverkets uppräkningsfaktorer används.

Om vägen som genomfartsled flyttas till ett mer östligt 
läge kommer viss del av trafiken att ligga kvar, eftersom 
denna alstras av de verksamheter som finns i stadsdelen 
och längs den lokala gatan. Hur stor andel av trafiken 
kan flyttas vid en ny östlig sträckning redovisas på karta 
intill.

Den del av den tunga trafiken som blir kvar på 
Dragongatan efter en flyttning österut är av ett annat 
slag än den tunga genomfartstrafik som idag passerar 
längs Dragongatan. Alla gator i staden trafikeras av 
en viss mängd tung trafik i form av lokala transporter 
i första hand. Den avlastning som görs gäller i första 
hand långväga transporter varav en stor del innebär 
transporter med farligt gods.

Målstandard
Med ökade trafikmängder och krav på framkomlighet 
för den framtida genomfartstrafik bör målstandarden i 
framtiden att definieras som tvåfältsväg (alt.fyrfältsväg) 
helt planskild från oskyddade trafikanter. Plankorsningar 
vid anslutning till stadens gator kan förekomma i 
undantagsfall. Skyltat hastighet är 70 km/h, alternativt 
90 km/h. 

Givetvis är vägens koppling till det övergripande 
vägnätet av största vikt då detta är centralt för vägens 
funktion. Vägen skall utformas på ett trafiksäkerhet 

Trafikfördelning 2025
av trafik på Dragongatan som kan 
flyttas till annat läge

 trafik som är knuten till   
 Dragongatan

 trafik som kan flyttas till   
 annan sträckning 
 (hamn- och genomfartstrafik)

 3400 f/d
 tung trafik 170 f/d

 12000 f/d
 tung trafik 2290 f/d
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KRISTIANSTADKRISTIANSTADKRISTIANSTADKRISTIANSTADKRISTIANSTADKRISTIANSTADKRISTIANSTADKRISTIANSTADKRISTIANSTAD

ÅHUSÅHUSÅHUSÅHUSÅHUSÅHUSÅHUSÅHUSÅHUS

BROBYBROBYBROBYBROBYBROBYBROBYBROBYBROBYBROBY

3 %

2 %

2 %

HÄSSLEHOLMHÄSSLEHOLMHÄSSLEHOLMHÄSSLEHOLMHÄSSLEHOLMHÄSSLEHOLMHÄSSLEHOLMHÄSSLEHOLMHÄSSLEHOLM

2 %

YSTADYSTADYSTADYSTADYSTADYSTADYSTADYSTADYSTAD

6 %3 %

2 %

TRELLEBORGTRELLEBORGTRELLEBORGTRELLEBORGTRELLEBORGTRELLEBORGTRELLEBORGTRELLEBORGTRELLEBORG

LUNDLUNDLUNDLUNDLUNDLUNDLUNDLUNDLUND

ARLÖVARLÖVARLÖVARLÖVARLÖVARLÖVARLÖVARLÖVARLÖV

47 %

4 %

MALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖ

KLIPPANKLIPPANKLIPPANKLIPPANKLIPPANKLIPPANKLIPPANKLIPPANKLIPPAN

HELSINGBORGHELSINGBORGHELSINGBORGHELSINGBORGHELSINGBORGHELSINGBORGHELSINGBORGHELSINGBORGHELSINGBORG

LANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONA

3 %
14 %

3 %
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121
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HÄSSLEHOLM

9

11

104
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108

E20
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110
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E22E22E22E22E22E22E22E22E22

272727272727272727

E22E22E22E22E22E22E22E22E22
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232323232323232323

11 %

7 %

6 %

E22E22E22E22E22E22E22E22E22

232323232323232323

131313131313131313

9 %

191919191919191919

67 %

23 %

25 %

131313131313131313

37 %

E6/E20E6/E20E6/E20E6/E20E6/E20E6/E20E6/E20E6/E20E6/E20

E65E65E65E65E65E65E65E65E65

63 %

3 %

YSTADYSTADYSTADYSTADYSTADYSTADYSTADYSTADYSTAD

MALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖMALMÖ

ELSINGBORGELSINGBORGELSINGBORGELSINGBORGELSINGBORGHELSINGBORGHELSINGBORGHELSINGBORGELSINGBORG

LANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONALANDSKRONA

LUND

ESLÖV

KRISTIANSTAD
KARLSHAMN

RONNEBY

TRELLEBORG

KARLSKRONA

ÄNGELHOLM

ÖGANÄS

 

Lastbilstrafik till och från Skåne & Blekinge, % av 38 000 transporter 2005.

Transittrafik med lastbil genom Skåne och Blekinge,, % av 116 000 transporter 2005.
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Korridoralternativ

Vid val av korridorer har vissa antaganden gjorts 
som innebär att hänsyn skall tas till den befintliga 
strukturen. Det kan vara verksamheter som är 
väletablerade eller sammanhållen bebyggelse där 
helhetsstrukturen är av stor vikt.
 
Med denna utgångspunkt är det de befintliga 
gaturummen som finns i nord-sydlig riktning 
parallellt med och öster om Dragongatan som styr 
antalet möjliga korridorer. I tidigare utredningar har 
Metallgatan och Blygatan setts som utgångspunkt för 
nya väglinjer och dessa plus en korridor öster om de 
befintliga verksamhetsområdet är också utgångspunkt 
för de korridoralternativ som redovisas tillsammans 
med befintlig sträckning för Dragongatan. 

Detta  urva l  ger  en v i s s  spr idning mel lan 
korridoralternativen och den utvärdering som görs 
kan också ge en vägledning om ytterligare sträckningar 
bör sökas antingen mellan de utvalda korridorerna eller 
i sträckningar ytterligare längre österut.

Utgångsförutsättningar vid identifiering av möjliga korridorer.

Stadsbebyggelse  
Sammanhållen bebyggelse
i regementsområdet  

Etablerade 
verksamhetsområden  
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Vägkorridor baserat på befintlig väg.

Befintligt stråk

Beskrivning
Vägkorridoren går i befintlig väglinje men inkluderar i 
detta skede även sidoområden som kan komma att tas 
i anspråk för åtgärder längs vägen. I den mellersta delen 
inkluderas det nedlagda järnvägsområdet väster om 
Dragongatan som även sträcker sig ned mot hamnen. I 
den södra delen vid korsningen/anslutningen till väg 9 
och vid passagen av järnvägen öppnas för flera alternativa 
lösningar inom korridoren.

Uppfyllelse av funktionsmål
Den befintliga vägen erbjuder genaste sträckning mot 
hamnen. Framkomligheten längs Dragongatan bedöms 
även i framtiden vara acceptabel, med undantag för de 
hastighetsnedsättningar som finns och för korsningen 
med järnvägen i söder där kraftig köbildning uppstår 
vid bomfällning redan idag. Längs sträckan finns 
korsningar och passager för oskyddade trafikanter som 
sätter ner trafiksäkerheten.

Vägkorridorens effekter och konsekvenser på andra 
intressen utreds i kapitel 4.
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Vägkorridor baserat på befintlig väg.

Korridor öst 1

Beskrivning
Vägkorridoren är i den södra delen samma som befintlig 
sträckning. I den norra delen väljs en östligare linje med 
Metallgatan som utgångspunkt. För att sammanbinda 
den norra och södra delen föreslås en S-formad kurva vars 
sträckning bitvis överensstämmer med ett äldre nedlagt 
spårområde. I den norra delen finns i detta alternativ 
möjlighet till nya anslutningar mellan ringleden och 
väg 19 i ett nordligare läge.

Uppfyllelse av funktionsmål
Sträckningen är något längre. I den södra delen är 
framkomligheten sämre som följd av nedsatt hastighet. 
Trafiksäkerheten påverkas negativt av korsningar och 
passager för oskyddade trafikanter. Vid korsningen 
med järnvägen i söder uppstår kraftig köbildning vid 
bomfällning redan idag. I den norra delen anpassas den 
nya vägen efter gällande funktionskrav.

Vägkorridorens effekter och konsekvenser på andra 
intressen utreds i kapitel 4.
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Korridor öst 2

Beskrivning
Vägkorridor alternativ öst 2 innebär en sträckning 
i ett läge öster om befintlig väg och öster om det 
gamla regementsområdet. Vägen går primärt i samma 
sträckning som Metallgatan men med förlängning 
söderut. I söder finns det inom korridoren utrymme 
för flera alternativa lösningar.
I den norra delen finns i detta alternativ möjlighet till 
nya anslutningar mellan ringleden och väg 19 i ett 
nordligare läge.

Uppfyllelse av funktionsmål
Vägen uppfyller de primära funktionsmålen men 
innebär en något längre resväg från punkt A till punkt 
B jämfört med befintlig sträckning i Dragongatan. 

Beroende på hur man löser kopplingen mellan E65 
och Dragongatan kan alternativet innebära att man 
som resande österifrån får ”vända tillbaks” innan vägen 
svänger mot norr. För att undvika kan en ny koppling 
till väg 9 bli aktuell. En möjlig anslutningspunkt 
redovisas som en streckad yta på kartan ovan.

Vägkorridorens effekter och konsekvenser på andra 
intressen utreds i kapitel 4.

Vägkorridor med Metallgatan som utgångspunkt.
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Korridor öst 3

Beskrivning
Vägkorridor alternativ öst 3 innebär en ytterligare 
förskjutning österut från befintlig vägsträckning. 
Vägen går primärt i samma sträckning som Blygatan 
men med förlängning söderut och sydväst. I söder 
ansluter korridoren till alternativ öst 2 och dess 
anslutningsalternativ till väg 9.
I den norra delen finns i detta alternativ möjlighet till 
nya anslutningar mellan ringleden och väg 19 i ett 
nordligare läge.

Uppfyllelse av funtionsmål
Vägen uppfyller de primära funktionsmålen men innebär 
en betydligt längre väg från punkt A till punkt B. 

Kopplingen till väg 9 är liksom i alternativ öst 2 dålig 
med en ännu längre ”omväg” för trafik som kommer 
österifrån och skall ansluta till ringleden. Omvägen 
är så pass stor att en extra anslutning till väg 9 genom 
Sandskogen bedöms som nödvändig för att komma 
bort från denna olägenhet. En möjlig anslutningspunkt 
redovisas som en streckad yta på kartan ovan. 

Vägkorridorens effekter och konsekvenser på andra 
intressen utreds i kapitel 4.

Vägkorridor med Blygatan som utgångspunkt.
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Korridor öst 4

Beskrivning
Vägkorridor alternativ öst 4 innebär en sträckning 
öster om de redan etablerade verksamhetsområdena. 
I söder ansluter korridoren till alternativ öst 2 och 
dess anslutningsalternativ till väg 9.
I den norra delen finns i detta alternativ möjlighet till 
nya anslutningar mellan ringleden och väg 19 i ett 
nordligare läge.

Uppfyllelse av funktionsmål
Vägen innebär lokalt en mycket lång omväg från A till 
B enligt förutsättningarna. Alternativa kopplingar till 
väg 9 är nödvändiga i detta alternativ för att uppnå en 
godtagbar funktion. Denna koppling kan antingen ske 
vid samma punkt som i alternativen Öst2 och 3 eller via 
en koppling ännu längre österut som skulle innebära 
en förbifart norr om Sandskogen och det föreslagna 
naturreservatet. Bägge alternativen markerade med 
streckade ytor på kartan ovan. 

Vägkorridorens effekter och konsekvenser på andra 
intressen utreds i kapitel 4.

Vägkorridor med östgränsen för verksamhetsområdet som utgångspunkt.

Alternativet bedöms inte uppfylla de primära 
funktionsmålen med en genhet mellan punkterna A 
och B enligt förutsättningarna på sidan 6. Det bedöms 
inte finnas några fördelar i detta förslag jämfört med 
alternativ Öst 3. Konsekvenserna för kopplingen till 
väg 9 blir också för stora.

Bedömningen är därför att inte vidare utreda detta 
alternativ.
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Motstående intressen och konfliktfaktorer

Stadsutveckling

Bostäder
I ”Översiktsplan 2005 Ystads kommun” redovisas de områden 
kommunen har pekat ut för framtida bostadsbebyggelse.

Hälsobacken (norr om Kristianstadsrondellen) 
beskrivs i ÖP som ett nytt större utbyggnadsområde 
för Ystad där program för området bör upprättas 
innan detaljplanearbetet påbörjas.

Förutom området Hälsobacken, som är ett rent 
bostadsområde finns även områden som pekats ut 
som blandad stadsbebyggelse. Inom dessa områden 
får det förekomma alla typer av verksamheter som kan 
förknippas med ett stadscentrum, dvs. bostäder, handel, 
kontor, service, samlingslokaler etc. Förutsättningar är att 
verksamheten inte alstrar mer trafik än vad området tål, 
att parkering i tillräcklig omfattning kan ordnas och att 
verksamheten inte är störande för omgivningen.

I Dragongatans närhet finns det i ÖP två områden som 
markerats som blandad stadsbebyggelse.

Gamla industriområdet mellan Surbrunnsvägen 
och Dragongatan är ett äldre industriområde 
som på sikt bör avvecklas med hänsyn till det 
centrala läget. Området reserveras för blandad 
stadsbebyggelse. Detta är ett omvandlingsområde 
i Ystads innerstad.

Regementet och det gamla kasernområdet är planlagt 
för blandad stadsbebyggelse. Området är av riksintresse 
för kulturmiljövården. Gällande detaljplan är inaktuell 
i alla delar, varför en ändring av detaljplanen behöver 
göras efterhand som behov uppstår.

Handel
Inom området Hälsobacken planeras för ett 
stadsdelscentrum med livsmedelsbutik.

Verksamheter
Östra Industriområdet är Ystads stora industriområde med 
gällande detaljplan för halva området. Detaljplanen bör ses 
över, dels närmast Dragongatan med hänsyn till närheten 
till stadskärnan och dels utmed Öja mosse med hänsyn till 
naturvärdena där. Det föreslagna utvidgningsområdet mot 
nordost har anpassats till omgivande natur jämfört med 
tidigare planer. Särskild vikt bör läggas vid utformning av 
bebyggelse utmed Kristianstadsvägen och Dragongatan 
med tanke på det exponerade läget.

Grönstruktur
Området norr om Regementet har dels varit kommunal 
soptipp och dels skjutbana. Det finns en ny plan för 
området där det regleras till rekreationsområde.

Område söder om kustvägen är naturreservat. Detta 
område är dessutom utpekat som Natura 2000-
område. Arbetet med reservatsbildning av Sandskogen 
norr om väg 9 har påbörjats.

Stadens utveckling och möjlig omvandling.

Verksamheter

Strövområden

Rekreation

Bostäder

Bostäder
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Boendemiljö

Bostadsområdena Hälsobacken och Östra Förstaden 
gränsar till Dragongatans västra sida med i huvudsak 
villabebyggelse. På det gamla Regementsområdet 
öster om Dragongatan är en del av husen ombyggda 
till lägenheter. Bebyggelsen i Sandskogen utgörs av 
fritidsbostäder. Öster om Dragongatan, i anslutning 
till Kristianstadrondellen, ligger kolonistugeområdet 
Östra Sommarstaden. Längre österut, insprängt i 
industriområdet, ligger Gröningens koloniområde som 
i huvudsak utgörs av odlingslotter. 

Hälsa och säkerhet

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 regeringsbeslut, 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 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. Enligt bullerberäkningar 
genomförda inom ramen för Trafikplan Ystad ligger 
bullernivåerna vid Dragongatan norr om Aulingatan 
(trafikprognos år 2025) på 65 dBA ekv och 53 dBA 
max. 

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 Industriområdet. De ostligare delarna 
av Östra Industriområdet är ett mera utpräglat 
verksamhetsområde och bedöms därför inte ha några 
arbetslokaler. 

Riktvärden för buller.

40 dBA

55 dBA

65 dBA

55 dBA
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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. 

Friluftsområden 
Området norr om Regementet och 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.

Luftkvalitet
I Trafikplan Ystad har luftföroreningshalterna för 
koloxid och kväveoxider beräknats samt halterna för 
PM10 uppskattats med hjälp av nomogrammetoden. 
I ett snitt vid Dragongatan norr om Aulingatan visar 
resultaten för trafikprognos år 2025 att halterna 
ligger väl under gällande miljökvalitetsnormer och 
riktvärden.

Farligt gods
I  förs lag  t i l l  ”Rikt l injer  för  r i skhänsyn i 
samhällsplaneringen” (Øresund Safety Advisers, 2004)
föreslås skyddsavstånd och begränsningar som ska 
representera ”god planering” i samband mer transporter 
av farligt gods. Avstånden räknas från yttre vägkant till 
byggnadens fasad. De skyddsavstånd som anges är:

20 meter
Bebyggelse med få personer och där personerna är 
vakna, exempelvis småindustri, lager (även med mindre 
handelsverksamhet), kontor (i ett plan).

60 meter
De flesta bebyggelsetyper (inklusive boende) undantaget 
sådana verksamheter som omfattar många personer 
eller utsatta personer. Exempel är boende och hotell, 
kontor och handel (i ett plan och med max 3000 m2), 
vissa mindre serviceinrättningar och publika lokaler.

140 meter
Inga begränsningar, all sorts markanvändning kan 
tänkas utan särskilda åtgärder eller analyser.
Exempel på ti l lkommande verksamheter är 
vårdanläggningar, skolor, idrottsarenor, teatrar och 
andra publika lokaler för många personer (fler än 500 
personer), handel (i flera plan eller med mer än 3000 
m2).

Möjligheter att frångå skyddsavstånden finns om 
följande åtgärder vidtas: 

Enkel riskanalys, ev åtgärder
 Används när skyddsavståndet avviker med   
 ”ett steg” d.v.s. bebyggelse som borde placeras
 på minst 140 meters avstånd kan flyttas till  
 60 meter från transportleden men inte till 20  
 meters avstånd.

Riskkänslighet med farligt godstransporter (säkerhetsavstånd).

20 m

120 m

60 m

60 m

120 m
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Avancerad riskanalys, åtgärder och aktiv 
utformning

 Används när avvikelserna är större än att de kan  
 hanteras med en enkel riskanalys oavsett   
 åtgärder. 

Kartan redovisar en indelning av bebyggelseområden 
utifrån de tre olika skyddsavstånden. Indelningen 
bygger på en grov bedömning av vilken typ av 
bebyggelse som är vanligast inom respektive område.

Förorenad mark
En före detta soptipp är belägen norr om 
regementsområdet. För några mindre delar planera 
sanering. Marken under en före detta gasklocka väster 
om Dragongatan har sanerats.

Ungefärlig utbredning av tippområde och mark som är 
(grön) eller skall saneras (röd).
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Trafik

Biltrafik
Dragongatan utgör gränsen för Ystad början och 
slut i öster. Trafiknätet är på den västra sidan tätt 
och består av många mindre lokalgator medan 
trafiknätet är betydligt glesare på den östra sidan. 
Vidare är trafikströmmarna tvärs över Dragongatan 
i det närmsta obefintliga. För bilister är det själva 
Dragongatan som är målpunkten. 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. 

Gång/cykeltrafik
Samtliga gång- och cykelpassager över Dragongatan sker 
i plan. Den stora trafikmängden, det breda gatuområdet 
och de bitvis höga hastigheter 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. 

Kollektivtrafik
Det finns idag ingen hållplats som är lokaliserad på 
Dragongatan. Linje två passerar dock ett litet avsnitt 
av gatan (mellan Industrigatan och Militärvägen). 

Lokalgata
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Kulturmiljö
Ett område av riksintresse omfattar Ystads centrala 
delar men sträcker sig österut och omfattar även 
Regementsområdet. Inom regementsområdet finns 
välbevarade byggnader från slutet av 1800-talet.

I ÖP 2005 är även Sandskogen angivet som ett 
område med värdefull kulturmiljö. Sandskogen, som 
ursprungligen planterades i början på 1800-talet för 
att binda flygsanden, uppvisar en katalog över många 
typer av fritidshus som har byggts från slutet av 1800-
talet och fram till våra dagar.

Även Öja mosse är av intresse för kulturmiljövården 
som en rest av större mossområde kring vilket det har 
funnits kontinuerlig bosättning sedan stenåldern.

Naturmiljö
Naturen öster om Ystad åtnjuter olika grad av skydd. 
Ett område med både Riksintresse och Natura 2000- 
område breder ut sig österut från campingen. Natura 
2000- området omfattar området söder om väg 9 
med början vid den östra delen av fritidsbebyggelsen 
i Sandskogen.

Ett kommunalt naturreservat planeras för de norra 
delarna av Sandskogen (norr om väg 9). Det planerade 
området sträcker sig ända fram till dammen norr om 
regementsområdet.

Resterande delar av Sandskogen (västra delen söder om 
väg 9) samt Öja mosse, ett större område mellan väg 9 
och väg 19, är i ÖP 2005 klassat som hänsynsområde 
för naturvård.

Öja kanal som är en del av Öja mosse omfattas 
dessutom av strandskydd.

Rekreation och friluftsliv
Hela kuststräckan omfattas av riksintresse för friluftsliv 
och kustzon och utgörs av ett långt och välmarkerat 
åssystem med öppet hedlandskap och skogsplanterade 
dynområden.

Den före detta soptippen norr om rgementsområdet 
är tänkt att omvandlas till ett rekreationsområde med 
kopplingar till det föreslagna naturreservatet.

I det blivande naturreservatet finns gång- och 
cykelvägar med kopplingar ned till kustzonen. En del 
av Skåneleden kommer från nordväst och fortsätter 
österut längs kusten från Saltsjöbaden. 

Andra områden med viss koppling fritids och 
rekreationsaktiviteter är ett koloniområde vid 
cirkulationen Dragongatan-väg 19.

Sandskogen
Sandskogen är beskrivet och omnämnt i flera av de 
områden som har beskrivits ovan. Det 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.
Området intar en särskild ställning i Ystad och man 
värnar speciellt om detta område och dess egenskaper. 
I beskrivningen av de olika vägkorridorerna och deras 
konsekvenser är därför Sandskogen med som en faktor 
med egen rubrik.



27

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

Naturmiljöintressen.

Kulturmiljöintressen.

Rekreation och friluftsliv. Sandskogens utbredning.

Föreslaget kommunalt
naturreservat

Riksintresse 
kulturmiljövård

Föreslaget 
rekreationsområde

Sandskogen
(strövområde)
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Konfliktanalys och åtgärdsförslag

Urval av korridorer
I detta kapitel behandlas endast alternativ i Befintlig 
sträckning samt Öst1-3 vilket innebär korridorer i 
Metallgatan och Blygatan eftersom dessa bedöms 
vara de som uppfyller ställda på krav på genhet och 
framkomlighet utifrån de trafikanalyser som är gjorda.

Läsanvisning
I kapitlet beskrivs först vilka effekter och konsekvenser 
de olika korridorerna får på de intressen som finns i 
området. De intressen som identifierats är:
 

Vägens funktion
Stadsutveckling
Boendemiljö
Hälsa och säkerhet
Sandskogen
Lokaltrafik
Fritid och rekreation
Naturmiljö
Kulturmiljö

Förutsättningarna för dessa har beskrivits i föregående 
kapitel. Ordningen ovan är ingen inbördes rangordning 
utan effekter och konsekvenser kan värderas olika 
beroende på omständigheterna.

De grundläggande problemfaktorerna som dagens 
väg medför med störda boendemiljöer, barriäreffekter, 
möjligheter att utveckla staden österut och 
framkomlighetsproblem vid Finakorset kommer att 
väga tungt vid bedömningen av de olika alternativen. 
Alla åtgärder vare sig det sker i befintlig vägsträckning 
eller längs nya sträckningar syftar primärt till att lösa 
dessa problem. 

Konsekvenserna för de olika förslagen beskrivs utifrån 
de ovan redovisade intresseområdena. Konsekvenserna 
beskrivs dels i text och dels med en färgkod för att göra 
det enkelt att grafiskt jämföra de olika alternativen.

 Röd färg markerar att konsekvenserna inte  
 är godtagbara utan åtgärder.

 Gul färg markerar att konsekvenserna är   
 besvärande och ligger på gränsen till   
 icke godtagbara.

 Ljusgrön färg markerar att konsekvenserna  
 är små men märkbara eller att föreslagna   
 åtgärder kvarlämnar vissa effekter som ej går  
 att åtgärda fullt ut. 

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

Efter konsekvensbedömningen görs ett åtgärdsförslag 
på alternativen för att minska eller helst eliminera 
förslagets negativa effekter och konsekvenser. 
Alternativets konsekvenser beskrivs efter genomförda 
åtgärder enligt samma princip som ovan med text och 
färgkodning.

De olika alternativen sammanfattas i en gemensam 
matris på slutet som bygger på den färgkodning som 
redovissas 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.

Stycket avslutas med en rekommendation där 
synpunkter från Vägverket och Ystads kommun har 
vägts samman med den konsekvensbedömningen 
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Befintlig korridor

Konsekvenser

Framkomlighetsproblem 
Finakorset

Barriäreffekter
kulturmiljö och 
lokaltrafik

Barriäreffekter
lokaltrafik

Bullerstörning
Luftföroreningar
Risker med farligt gods

 Vägens funktion

Framkomligheten i Finakorset förblir olöst utan 
särskilda åtgärder. Trafiksäkerhetsproblem finns 
längs Dragongatan vilka bland annat beror på att 
trafiken är blandad dels av olika trafikslag (tung 
trafik, personbilstrafik och trafik med oskyddade 
trafikanter), dels består av trafik med olika mål 
(lokaltrafik, infartstrafik till Ystad trafik till hamnen 
och genomfartstrafik till/från väg 9). 

 Stadsutveckling
Dragongatan medför i sin nuvarande sträckning 
barriäreffekter som negativt påverkar möjligheterna att 
utveckla staden kring Dragongatan och österut mot 
Regementsområdet. 

 Boendemiljö
I den norra delen medför trafiken på Dragongatan buller-
störningar och luftföroreningar för bostadsbebyggelsen 
norr och söder om Kristianstadscirkulationen. Enstaka 
bostäder kan vara bullerstörda i den södra delen.

 Hälsa och säkerhet
Risker med farligt gods på grund av närhet till bostäder 
norr och söder om Kristianstadscirkulationen.

 Sandskogen
Påverkas ej av korridorsträckningen.

 Lokaltrafik
Framkomlighetsproblem tvärs Dragongatan för 
lokaltrafik (både bil och GC-trafik).

 Fritid och rekreation
Dargongatan utgör en barriär för i första hand 
oskyddade trafikanter som skall nyttja ströv- och 
rekreationsområden i anslutning till Sandskogen.

 Naturmiljö
Påverkas ej av korridorsträckningen.

 Kulturmiljö

Från de centrala delarna av Ystad österut mot 
regementsområdet löper ett stråk längs Regementsgatan 
som är av riksintresse för kulturmiljön. Denna naturliga 
koppling bryts av den tungt trafikerade Dragongatan 
väster om Regementsområdet.

Sammanfattning
Ett stråk längs befintlig sträckning innefattar av 
naturliga skäl samtliga problem som är orsaken till 
denna stråkstudie. Åtgärder är nödvändiga för att 
lösa problemen med vägens funktion, möjligheterna 
att utveckla staden, bullerstörningar samt risker med 
farligt gods.
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 Vägens funktion

Med en planskildhet under järnvägen och väg 
9 löser man framkomlighetsproblemen vid 
Finakorset. Trafiksäkerhetsproblem och andra 
framkomlighetsproblem längs vägen får en lösning 
med en cirkulationsplats för lokaltrafiken kombinerat 
med planskildheter för i första hand oskyddade 
trafikanter. 

 Stadsutveckling
För att möjliggöra en koppling mellan staden och 
Regementsområdet av god kvalitet förutsättes 
att en planskildhet skapas väster om Regementet 
längs Dragongatans nuvarande sträckning. Denna 
planskildhet kan göras som en nedsänkning av 
Dragongatan eller som en tunnel. Bägge alternativen 
möjliggör att det befintliga lokalgatunätet kan ligga 
kvar orört i anslutning till Regementsområdet. 

Åtgärder och möjligt stråk

Planskildhet under
väg 9 och järnväg

Nedsänkt väg
eller tunnel

Planskilda 
korsningar

Bullerskyddsåtgärder
Riskanalys farligt gods

Norr om Regementsområdet främjas kopplingen österut 
av de för trafiksäkerheten föreslagna planskildheterna.

 Boendemiljö
Längs bostäderna vid Dragongatans norra del kan 
bullerskydd anordnas. Eventuellt kan justeringar av 
vägbanan i höjd och sidled bidra till att förbättra 
förhållandena. Uppförande av bullerskydd kan medföra 
att möjligheterna till utblickar österut förändras.

 Hälsa och säkerhet
Endast begränsade fysiska åtgärder kan vidtas för att 
begränsa med farligt godstransporter. En planskildhet 
vid Kristianstadscirkulationen skulle innebära att E65 
delvis blev nedsänkt vid bostäderna. En riskanalys bör 
genomföras för att identifiera möjliga åtgärder och 
effekten av dessa.
 
 Sandskogen
Åtgärder ej nödvändiga.

 Lokaltrafik
Planskilda korsningar i form av underfarter löser 
barriärproblemen för lokaltrafiken. Utformningsfrågor 
är viktiga att beakta ur såväl trygghets- som 
stadsmiljösynpunkt. Planskildheterna måste 
kombineras med en cirkulationsplats för att ge en 
koppling till det lokala gatunätet. 

 Fritid och rekreation

Planskildheter ökar tillgängligheten till Ystads östra delar.

 Naturmiljö
Åtgärder ej nödvändiga.

 Kulturmiljö
En nedsänkning eller tunnel i Dragongatans 
sträckning möjliggör en förstärkning av förbindelserna 
mellan stadens centrum och regementsområdet via 
Regementsgatan.

Sammanfattning
De flesta problem går att lösa i befintlig sträckning om än 
med omfattande och kostsamma åtgärder. Undantaget är 
riskerna med farligt gods som kräver en fördjupad analys 
för att precisera behovet av åtgärder. En bedömning av 
kostnadsnivåerna redovisas i slutet på kapitlet.

Koppling till
lokaltrafiknätet
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Korridor öst 1

Konsekvenser

Framkomlighetsproblem 
Finakorset

Barriäreffekter
kulturmiljö och 
lokaltrafik

Barriäreffekter
lokaltrafik

Bullerstörning
Luftföroreningar
Risker med farligt gods

 Vägens funktion

Framkomligheten i Finakorset förblir olöst utan 
särskilda åtgärder. Trafiksäkerhetsproblem finns 
längs Dragongatan vilka bland annat beror på att 
trafiken är blandad dels av olika trafikslag (tung 
trafik, personbilstrafik och trafik med oskyddade 
trafikanter), dels består av trafik med olika mål 
(lokaltrafik, infartstrafik till Ystad trafik till hamnen 
och genomfartstrafik till/från väg 9).

 Stadsutveckling
Dragongatan medför i sin nuvarande sträckning 
barriäreffekter vid Regementsområdet som negativt 
påverkar möjligheterna att utveckla staden kring 
Dragongatan och österut mot Regementsområdet. 

 Boendemiljö
Vissa bostäder kan vara störda i den norra delen vid 
Kristianstadscirkulationen.  Enstaka bostäder kan vara 
bullerstörda i den södra delen.

 Hälsa och säkerhet

Risker med farligt gods på grund av närhet till 
koloniområde i den norra delen och till bostäder väster 
om Kristianstadscirkulationen..

 Sandskogen
Påverkas ej av korridorsträckningen.

 Lokaltrafik
Framkomlighetsproblem tvärs Dragongatan för 
lokaltrafik (både bil och GC-trafik). Konflikter 
med lokal trafik och utfarter från fastigheter längs 
Metallgatan.

 Fritid och rekreation
Dargongatan utgör en barriär för i första hand 
oskyddade trafikanter som skall nyttja ströv- och 
rekreationsområden i anslutning till Sandskogen.

 Naturmiljö
Påverkas ej av korridorsträckningen.

 Kulturmiljö
Från de centrala delarna av Ystad österut mot 
Regementsområdet löper ett stråk längs Regementsgatan 
som är av riksintresse för kulturmiljön. Denna naturliga 
koppling bryts av den tungt trafikerade Dragongatan 
väster om regementsområdet.

Övrigt

Korridoren passerar den norra delen av den gamla 
soptippen som är belägen norr om Regementsområdet. 
Utbredningen norrut är osäker men kan innebära viss 
omflyttning av massor.

Sammanfattning
Denna sträckning är en variant på befintlig 
vägsträckning. Genom att undvika bebyggelsen i den 
norra delen undviks de största problemen vad gäller 
risker med farligt gods och bullerstörningar.
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 Vägens funktion

Med en planskildhet under järnvägen och väg 
9 löser man framkomlighetsproblemen vid 
Finakorset. Trafiksäkerhetsproblem och andra 
framkomlighetsproblem längs vägen får en lösning 
med en cirkulationsplats för lokaltrafiken kombinerat 
med planskildheter för i första hand oskyddade 
trafikanter. 

 Stadsutveckling
För att möjliggöra en koppling mellan staden och 
regementsområdet måste en planskildhet skapas 
väster om regementet längs Dragongatans nuvarande 
sträckning. Denna planskildhet kan göras som 
nedsänkning av Dragongatan eller som en tunnel. 
Bägge alternativen möjliggör att det befintliga 
lokalgatunätet kan ligga kvar orört i anslutning till 
regementsområdet. 

Åtgärder och möjligt stråk Norr om Regementsområdet främjas kopplingen österut 
av de för trafiksäkerheten föreslagna planskildheterna.

 Boendemiljö

Genom att välja en nordlig sträckning norr om 
Metallgatan för att anknyta till Dag Hammarskölds 
väg/Ringleden undviks bebyggelse och koloniområde. 
Bullerskyddsåtgärder ej nödvändiga.

 Hälsa och säkerhet

Genom att välja en nordlig sträckning norr om 
Metallgatan för att anknyta till Dag Hammarskölds 
väg/Ringleden begränsas riskerna för olyckor med 
farligt gods. 
 
 Sandskogen
Åtgärder ej nödvändiga.

 Lokaltrafik
Planskilda korsningar i form av underfarter löser 
barriärproblemen för lokaltrafiken. Utformningsfrågor 
är viktiga att beakta ur såväl trygghets- som 
stadsmiljösynpunkt.

Utfarter och kopplingar till Metallgatan begränsas 
till någon enstaka punkt. Viss trafik kan ledas till det 
lokala gatunätet via bland annat befintlig Dragongatas 
norra del.

 Fritid och rekreation

Planskildheter ökar tillgängligheten till Ystads östra delar.

 Naturmiljö
Åtgärder ej nödvändiga.

 Kulturmiljö

En nedsänkning eller tunnel i Dragongatans sträckning 
möjliggör en förstärkning av förbindelserna mellan stadens 
centrum och regementsområdet via Regementsgatan.

Sammanfattning
Denna variant löser problem med bullerstörningar och 
eliminerar risker med farligt gods. I den södra delen 
tillämpas samma lösningar som i befintlig korridor.

M
etallgatan

Planskildhet under
väg 9 och järnväg

Nedsänkt väg
eller tunnel

Planskilda korsningar
Kopplingar till det 
lokala trafiknätet.

Begränsa utfarter mot 
Metallgatan.
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 Vägens funktion

Framkomligheten i Finakorset förblir olöst utan 
särskilda åtgärder. 

 Stadsutveckling

Det östliga läget öppnar för en utvecklig av Ystads östra 
delar och medför flexibilitet i planeringen. 

 Boendemiljö

Bostäder i Regementsområdets sydöstra del blir störda.

 Hälsa och säkerhet

Risker med farligt gods på grund av närhet till bostäder 
i Regementsområdets sydöstra del.

Korridor öst 2

Konsekvenser

Framkomlighetsproblem 
Finakorset

Barriäreffekter mot natur- 
och stövområden i öster.

Bullerstörning
Luftföroreningar
Risker med farligt gods

 Sandskogen

Korridorens sträckning medför intrång i Sandskogen 
öster om Regementsområdet.

 Lokaltrafik

Konflikter med lokal trafik och utfarter från fastigheter 
längs Metallgatan.

 Fritid och rekreation
Korridoren utgör en barriär för i första hand 
oskyddade trafikanter som skall nyttja ströv- och 
rekreationsområden i de östra delarna.

 Naturmiljö

Korridorens sträckning innebär intrång i naturområdet 
öster om Regementsområdet. Stråket kommer i konflikt 
med planerna på ett kommunalt naturreservat.

 Kulturmiljö

Den barriär som Dragongatan idag utgör försvinner 
och öppnar för en god förbindelse mellan stadens 
centrala delar och Regementsområdet.

Övrigt

Korridoren passerar över den gamla soptippen 
som är belägen norr om Regementsområdet. En 
vägsträckning över soptippen kommer att kräva utbyte 
och omflyttning av massor.

Sammanfattning
Korridoralternativet innebär att staden kan 
utvecklas vidare österut och att kopplingarna till 
Regementsområdet kan stärkas. Utan omfattande 
åtgärder blir konsekvenserna för naturmiljön och 
Sandskogen öster om Regementsområdet stora.

Påverkan på Sandskogen 
och naturmiljön.
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 Vägens funktion

Med en planskildhet under järnvägen och väg 9 
löser man framkomlighetsproblemen vid Finakorset. 
Beroende på detaljutformning vid Finakorset kan 
en ny koppling till väg 9 bli aktuell för att skapa en 
genare förbindelse mellan Kristianstadscirkulationen 
och väg 9 österut. 

 Stadsutveckling

Inga åtgärder behöver vidtas för att ytterligare förbättra 
möjligheterna till en god stadsutveckling.

 Boendemiljö

För att lösa problem med buller och luftföroreningar krävs 
som minimun åtgärder i form av bullerskydd. Lösningar 
som innebär en nedsänkning eller tunnel i det sydöstra 
hörnet löser även problem relaterade till boendemiljön.

Åtgärder och möjligt stråk  Hälsa och säkerhet

för att fullt ut eliminera riskerna med farligt gods krävs 
en nedsänkning eller tunnel i det sydöstra hörnet.
 
 Sandskogen

En tunnel under sandskogen i den sydöstra delen löser 
intrånget i Sandskogen på sikt. Omfattande intrång 
under byggtid.

 Lokaltrafik

Utfarter och kopplingar till Metallgatan begränsas 
till någon enstaka punkt. Viss trafik kan ledas till det 
lokala gatunätet via bland annat befintlig Dragongatas 
norra del.

 Fritid och rekreation
Planskildheter ökar tillgängligheten till Ystads östra 
delar.

 Naturmiljö

En nedsänkning eller tunnel i den sydöstra delen löser 
intrånget i naturmarken på sikt. En kombination av 
nedsänkning av vägen kombinerat med breda broar 
med grönytor (ekodukter) kan vara ett alternativ. 
Omfattande intrång under byggtid.

 Kulturmiljö

Inga ytterligare åtgärder behövs för förbättra 
möjligheterna att återskapa de kulhistoriska 
kopplingarna mellan stadens centrala delar och 
Regementsområdet.

Sammanfattning
Omfattande åtgärder krävs för att skydda Sandskogen 
och naturmiljön i anslutning till denna. 

M
etallgatan

Planskildhet under
väg 9 och järnväg

Nedsänkt väg
eller tunnel

Planskildheter för att 
förbättra kopplingarna 
till strövområden

Begränsa utfarter mot 
Metallgatan.



36

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

Korridor öst 3

Konsekvenser

 Vägens funktion

Framkomligheten i Finakorset förblir olöst utan 
särskilda åtgärder. Lång sträcka från hamnen till 
Kristianstadscirkulationen.

 Stadsutveckling

Det östliga läget öppnar för en utvecklig av Ystads östra 
delar och medför flexibilitet i planeringen. 

 Boendemiljö

Bostäder i Regementsområdets sydöstra del blir 
störda.

 Hälsa och säkerhet

Risker med farligt gods på grund av närhet till bostäder 
i Regementsområdets sydöstra del.

 Sandskogen

Korridorens sträckning medför intrång i Sandskogen 
öster om Regementsområdet.

 Lokaltrafik

Konflikter med lokal trafik och utfarter från fastigheter 
längs Blygatan.

 Fritid och rekreation
Korridoren utgör en barriär för i första hand 
oskyddade trafikanter som skall nyttja ströv- och 
rekreationsområden i de östra delarna.

 Naturmiljö

Korridorens sträckning innebär intrång i naturområdet 
öster om Regementsområdet. Stråket kommer i konflikt 
med planerna på ett kommunalt naturreservat.

 Kulturmiljö

Den barriär som Dragongatan idag utgör försvinner 
och öppnar för en god förbindelse mellan stadens 
centrala delar och Regementsområdet.

Sammanfattning
Samma konsekvenser som för alternativ öst 2. Större 
intrång i naturmiljn i de östra delarna.

Framkomlighetsproblem 
Finakorset

Barriäreffekter mot natur- 
och stövområden i öster.

Bullerstörning
Luftföroreningar
Risker med farligt gods

Påverkan på Sandskogen 
och naturmiljön.
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 Vägens funktion

Sträckniongen imnnebär en påtaglig vägförlängning för 
trafik till hamnen. Med en planskildhet under järnvägen 
och väg 9 löser man framkomlighetsproblemen vid 
Finakorset. En ny koppling till väg 9 är med största 
sannolikhet nödvändig för att skapa en genare förbindelse 
mellan Kristianstadscirkulationen och väg 9 österut. 

 Stadsutveckling

Inga åtgärder behöver vidtas för att ytterligare förbättra 
möjligheterna till en god stadsutveckling.

 Boendemiljö

För att lösa problem med buller och luftföroreningar krävs 
som minimun åtgärder i form av bullerskydd. Lösningar 
som innebär en nedsänkning eller tunnel i det sydöstra 
hörnet löser även problem relaterade till boendemiljön.

Åtgärder och möjligt stråk  Hälsa och säkerhet

För att fullt ut eliminera riskerna med farligt gods krävs 
en nedsänkning eller tunnel i det sydöstra hörnet.
 
 Sandskogen

En tunnel under sandskogen i den sydöstra delen löser 
intrånget i Sandskogen på sikt. Omfattande intrång 
under byggtid.

 Lokaltrafik

Utfarter och kopplingar till Metallgatan begränsas 
till någon enstaka punkt. Viss trafik kan ledas till det 
lokala gatunätet via bland annat befintlig Dragongatas 
norra del.

 Fritid och rekreation
Planskildheter ökar tillgängligheten till Ystads östra 
delar.

 Naturmiljö

En nedsänkning eller tunnel i den sydöstra delen löser 
intrånget i naturmarken på sikt. Omfattande intrång 
under byggtid.

 Kulturmiljö

Inga ytterligare åtgärder behövs för förbättra 
möjligheterna att återskapa de kulhistoriska 
kopplingarna mellan stadens centrala delar och 
Regementsområdet.

Sammanfattning
I likhet med alternativ öst 2 krävs omfattande 
åtgärder för att skydda Sandskogen och naturmiljön i 
anslutning till denna. 

Blygatan

Planskildhet under
väg 9 och järnväg

Nedsänkt väg
eller tunnel

Planskildheter för att 
förbättra kopplingarna 
till strövområden

Begränsa utfarter mot 
Blygatan.
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Vägens funktion

Stadsutveckling

Boendemiljö

Hälsa och säkerhet

Sandskogen

Lokaltrafik

Fritid och rekreation

Naturmiljö

Kulturmiljö

Bedömning av kostnadsnivå
(milj.kronor)

Summering från sid 40.

Övriga kostnader

Befintlig sträckning

Konsekvens
före åtgärder

Konsekvens
efter åtgärder

Sammanställning

Stråkalternativ väster om Regementsområdet, 
Befintlig sträckning och Öst 1.
(förklaring färgkodning se sid 29)

Kommentar
Konsekvenserna och behovet av åtgärder är likartade mellan 
de två stråkalternativen Befintlig sträckning och Öst 1. 
Hälsa och säkerhetsfrågorna särskiljer stråkalternativet 
Befintlig sträckning från de andra förslagen eftersom det 
inte finns någon självklar åtgärd som löser riskfrågorna 
kring transporter med farligt gods.

De tunga åtgärdsförslagen är i bägge förslagen 
koncentrerade till dels Finakorset (samma åtgärdsförslag i 
samtliga fyra stråkalternativ) dels till åtgärder mellan staden 

Stråk öst 1

Konsekvens
före åtgärder

Konsekvens
efter åtgärder

och Regementsområdet. Föreslagen och kostnadsbedömd 
åtgärd är i dessa alternativ en nedsänkning av befintlig 
Dragongata i tråg eller tunnel.

I stråket Befintlig sträckning är även en variant med 
planskild korsning vid Kristianstadscirkulationen med 
som alternativ. Denna kostnad redovisas separat och 
utreds vidare i en eventuell fördjupning samband med 
riskanalyser gällande Dragongatans norra del.

175-230 190-250

15-20 (avser planskildhet vid Kristi-
anstadscirkulationen)
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Stråkalternativ öster om Regementsområdet,
Öst 2 och Öst 3.
(förklaring färgkodning se sid 29)

Vägens funktion

Stadsutveckling

Boendemiljö

Hälsa och säkerhet

Sandskogen

Lokaltrafik

Fritid och rekreation

Naturmiljö

Kulturmiljö

Bedömning av kostnadsnivå
(milj.kronor)

Summering från sid 40.

Övriga kostnader

Stråk öst 2

Konsekvens
före åtgärder

Konsekvens
efter åtgärder

Kommentar
Konsekvenserna och behovet av åtgärder är likartade 
mellan stråkalternativen Öst 2 och Öst 3. Både 
Öst 2 och Öst 3 medför intrång i Sandskogen och 
i naturmiljön öster om Regementsområdet. För att 
kunna föreslå en sträckning genom Sandskogen krävs 
en nedsänkning och/eller tunnel för att minimera 
intrånget. Andra mindre kostsamma åtgärder i form 
av skyddsvallar eller liknande bedöms inte som 
genomförbara mot bakgrund av den starka önskan som 
finns i Ystad när det gäller att skydda Sandskogen.

Stråk öst 3

Konsekvens
före åtgärder

Konsekvens
efter åtgärder

Bägge förslagen aktualiserar också behovet av en 
genare förbindelse till väg 9. Utan denna genväg 
kan det, i synnerhet i alternativ Öst 3, kännas som 
en omväg att passera Finakorset på väg mellan 
Kristianstadscirkulationen och väg 9 österut.

Noterbart är att alternativet Öst 3 inte medför några 
fördelar jämfört med alternativ Öst 2. Tvärtom innebär 
den längre vägen att alternativet är sämre sett till vägens 
funktion.

200-260 190-250

10-15 10-15(avser koppling 
till väg 9)

(avser koppling 
till väg 9)
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Sammanställning av kostnadsnivåer.

Kostnader i milj. kronor

Befintlig Öst1 Öst2 Öst3

Vägar mm 5-10 15-20 20-25 25-30

Cirkulationer mm 5 10-15 5-10 5-10

Finakorset 35-50 35-50 40-55 40-55

Planskildheter 10-15 10-15 15-20 10-15

Neds/tunnlar 120-150 120-150 100-120 100-120

Övriga nedsänkningar 0 0 20-30 10-20

Summa 175-230 190-250 200-260 190-250

Separata kostnader beroende på
senare ställningstaganden

Koppling till väg 9 0 0 10-15 10-15

Kristianstadscirkulationen 15-20 0 0 0




