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SAMMANFATTNING

På uppdrag av Gatukontoret i Katrineholm har väg- och

trafikinstitutet (VTI) undersökt effekten av en avstängning av

delen Djulögatan mellan Hantverkargatan och Vasavägen.

Undersökningen har i första hand varit inriktad på att studera

och bedöma effekten på trafiksituationen. En bedömning har också

gjorts av effekten på trafiksäkerheten.

203 bilister som passerade det nämnda avsnittet av Djulögatan

intervjuades och ombads att bl a detaljerat ange färdvägen genom

Katrineholms centrala delar samt också en alternativ färdväg om

det förutsetts att det inte var tillåtet att passera Djulögatan

mellan Hantverkargatan och Vasavägen. Färdvägarna prickades in på

karta.

Förutom intervjuresultatet användes i undersökningen data från

den undersökning VTI utförde 1988 om de oskyddade trafikanternas

trafiksäkerhetssituation i Katrineholm.

Man kan konstatera att uppskattningsvis 45% av biltrafiken som

passerade det aktuella avsnittet av Djulögatan var genomfarts-

trafik. Färdvägen för merparten av denna trafik var Vingåkers-

vägen-Djulögatan-Vasavägen norr om Djulögatan (i båda riktning-

arna). Stor del av genomfartstrafiken färdades samma sträcka fast

istället för Vasavägen trafikerades Djulögatan öster om

Vasavägen.

En eventuell avstängning av nämnda del av Djulögatan förväntas

öka trafikarbetet (färdlängden) för passerande bilar med 25 %.

Detta förväntas öka bilarnas totala trafikarbete inom de cent-

ralare delarna av Katrineholm (tätortskärnan plus området öster

om Vasavägen mellan Trädgårdsgatan och Linnévägen) med 3 %.

Störst förändring av bilflödet procentuellt sett förväntas på



följande gator (det bör påpekas att dessa resultat och också

trafiksäkerhetsresultaten baseras på jämförelse med de resultat

som erhölls i VTIs undersökning 1988 och på den situation som då

rådde. Resultaten torde dock i stort ge en god bild av vad som

kan förväntas):

40-50% ökning av biltrafiken på Linnévägen mellan Läroverksgatan

och Eriksbergvägen.

20-30% ökning av biltrafiken på Kungsgatan-Fabriksgatan mellan

Djulögatan och Vasavägen och på Linnévägen mellan Vingåkersvägen

och Läroverksgatan.

Ca 10% ökning av biltrafiken på Oppundavägen mellan Vingåkers-

vägen och Talltullplan, på Eriksbergsvägen mellanDjulögatan och

Talltullplan, på Drottninggatan mellan Fredsgatan och Linnévägen

samt på Linnévägen öster om Eriksbergsvägen.

Det finns också anledning att förvänta en viss ökning på övriga

gator inom tätortskärnan (exklusive Djulögatan och Vingåkers-

vägen) om den ämnda delen av Djulögatan stängs av. Även på

gatorna inom området öster om Vasavägen Eriksbergsvägen mellan

Trädgårdsgatan och Linnévägen (exklusive Djulögatan)) kan en viss

ökning av bilflödet förväntas.

Vidare kan förväntas:

50-60% minskning av bilflödet på Djulögatan mellan Kungsgatan och

Hantverkargatan.

15% minskning av bilflödet på Vingåkersvägen mellan Linnévägen

och Djulögatan. Ca 20% minskning på Djulögatan öster om Vasa-

vägen.



10% minskning av bilflödet på Vasavägen mellan Djulögatan och

Fabriksgatan, samt på Vingåkersvägen mellan Oppundavägen och

Linnévägen.

Avstängning av Djulögatan mellan Hantverkargatan och Vasavägen

för biltrafik kan förväntas ge en viss positiv effekt på trafik-

säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Antal olyckor mellan

oskyddade trafikanter och bilar förväntas minska med ett par

procent. Antalet olyckor med bilar inblandade (singelolyckor och

kollisionsolyckor mellan bilar) förväntas bli oförändrat eller

öka något.



1. BAKGRUND OCH SYFTE

Gatukontoret i Katrineholm gav VTI i uppdrag att bedömma konsek-

vensen av att stänga av Djulögatan mellan Hantverkargatan och

Vasavägen för motorfordonstrafik. Denna sträcka är ca 100 meter

lång och belägen inom tätortskärnan.

Syftet var att bedömma hur biltrafiken kommer att omfördelas på

gator, vilka gator som kommer att belastas och hur stor flödes-

förändringen kan förväntas bli. Syftet var också att göra en mer

översiktlig bedömning av effekten på trafiksäkerhetssituationen.



2. METOD OCH GENOMFÖRANDE

För att få ett kvalitativt gott underlag för bedömning av

effekten av avstängning av den nämnda delen av Djulögatan valdes

att på plats intervjua passerande bilister. Med polisens hjälp

stannades de bilister som skulle intervjuas. Lika lång tid

ägnades åt intervjuer av bilister i de båda körriktningarna.

En intervju varade omkring 3 minuter och omfattade frågor om var

resans startpunkt och målpunkt var belägna, om uppehåll hade

gjorts eller skulle göras inom tätortskärnan, om skälet till

resan (arbetsresa, resa till bostad etc), om effekten av den

nämnda avstängningen (annan färdväg, annat färdsätt, inställd

resa etc).

Stor omsorg ägnades åt att låta intervjupersonerna beskriva den

faktiska färdvägen samt tänkt alternativ färdväg i händelse av

avstängning. För varje intervjuperson ritades den faktiska

färdvägen in på karta och, i de fall den alternativa färdvägen

kunde anges, även denna.

Intervjuerna genomfördes under en vardag i andra halvan av

september (1989), och skedde under följande tidpunkter: 07.30-

09.00, 11.00-12.30 och 15.30-17.30. Den totala tiden för inter-

vjuer var således 5 timmar.

För att beskriva förändringen i trafiksituationen och trafik-

säkerhetssituationen av avstängningen användes också resultat

från den undersökning VTI gjorde av de oskyddade trafikanternas

trafiksäkerhetssituation i Katrineholms centrala delar år 1988

(VTI-notat nr 52). Där kartlades bl a trafikflöden på olika gator

och bedömdes de oskyddade trafikanternas trafiksäkerhet i ett

25-tal korsningar.



De bedömningar som här görs av avstängningens effekt på trafik-

säkerheten begränsas till de oskyddade trafikanternas situation

och begränsas också till de korsningar som ingick i den nämnda

VTI-undersökningen.



3. RESULTAT

Totalt intervjuades 203 bilförare under totalt 5 timmar

(yrkesförare intervjuades inte och inte heller förare av

bilskolebil)

Följande tabell visar typ av trafik

Bilar som passerade det aktuella av-
snittet av Djulögatan:

österut (A) västerut (B)

antal % antal %

Passage genom tät-
ortskärnan utan

uppehåll
(genomfartstrafik) 53 51 38 38

Passage genom tät-
ortskärnan med uppehåll
för ärende (kortare) 15 14 15 15

Slutmål ellerlängre
tids uppehåll inom tät-
ortskärnan - - 46 47

Start inom tätorts-
kärnan efter längre
tids uppehåll 36 35 - -

 

Summa 104 100 % 99 100 %



Genamfartstrafiken (91 bilister):

Som framgår av följande figurer passerade genomfartstrafiken i

huvudsak längs Vingåkersvägen, Djulögatan och Vasavägen norr om

Djulögatan alternativt Djulögatan öster om Vasavägen.

Vingåkersvägen - Djulögatan - Vasavägen:
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Som alternativ färdväg angav

7 bilister Kungsgatan - Fabriksgatan

10 bilister Oppundavägen - Talltullplan - Eriksbergsvägen

11 bilister Linnévägen

3 bilister Cathrineholmsvägen - Mejerigatan.



Vingåkersvägen - Djulögatan samt färdväg öster om Vasavägen/

Eriksbergsvägen mellan Trädgårdsgatan och Linnévägen:
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Den huvudsakliga mål-/startpunkten för denna trafik var sjuk-

huset.

Som alternativ färdväg angav

18 bilister Linnévägen

15 bilister Oppundavägen - Talltullplan - Eriksbergsvägen

8 bilister Kungsgatan - Fabriksgatan - Trädgårdsgatan (en av

dessa via vza Fredsgatan)

2 bilister Kungsgatan/Drottninggatan - Fredsgatan.

Övrig genomfartstrafik (17 bilister):

8 bilister kom från eller skulle till området söder om

Oppundavägen mellan Västgötegatan och Norrköpingsvägen. 5 av dem
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åkte Läroverksgatan. Övriga 3 bilister färdades Kungsgatan.

Som alternativ färdväg angav 4 bilister Oppundavägen-

Talltullplan-Eriksbergsvägen. 3 angav Fabriksgatan-Kungsgatan

som alternativ färdväg. Resterande bilister angav Linnévägen som

alternativ färdväg. Av de åtta bilisterna hade 4 mål- eller

startpunkt öster om Vasavägen mellan Trädgårdsgatan och

Linnévägen. De Övriga hade mål- eller startpunkt norr om

Vasabron.

8 bilister kom västra Fredsgatan eller Djulögatan västerifrån

eller skulle dessa gator västerut. 4 hade start- eller målpunkt

öster om Vasavägen mellan Trädgårdsgatan och Linnévägen. 2

bilister hade start- eller målpunkt söderut med Norrköpingsvägen

som färdväg. 2 bilister hade start- eller målpunkt norr om

Vasabron. 4 bilister angav Linnévägen som alternativ färdväg. 3

bilister angav Kungsgatan-Fabriksgatan som alternativ färdväg. En

bilist angav färd via Talltullplan som alternativ färdväg.

Trafik.med kortare uppehåll inom.tâtortskârnan (30 bilister):

11 av de 30 bilisterna angav att man avstod från ärende i tät-

ortskärnan och valde således alternativ färdväg utanför denna.

Som alternativ färdväg angav

9 bilister Linnévägen

8 bilister Oppundavägen - Talltullplan - Eriksbergsvägen

7 bilister Fabriksgatan - Kungsgatan

1 bilist Fredsgatan.

Övriga 5 bilister kunde inte ange alternativ färdväg.
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Följande tabell visar start- och målområde för genomfarts-

bilisterna och de bilister som gjorde kortare uppehåll i

tätortskärnan.

Nästan 60 % av resorna startades och avslutades inom tätorten.

5 % av resorna hade start- och målpunkt utanför tätorten.

3 % av resorna hade start- och målpunkt utanför kommunen.

    

Startpunkt Målpunkt

Tätorten Övriga delen av Utanför Tot-
kommunen kommunen alt

Tätorten 68 8 8 84

Övriga delen 17 1 0 18
av kommunen

Utanför 14 1 4 19

kommunen

Totalt 99 10 12 121

   

  

 

 

Trafik utanför tätortskärnan med slutmål eller längre tids

uppehåll inom denna (46 bilister):

Dessa bilister passerade in i tätortskärnan via korsningen

Djulögatan - Vasavägen.

34 bilister kom Vasavägen norrifrån. 5 bilister kom österifrån

dvs från området mellan Trädgårdsgatan och Linnévägen.

Övriga 7 bilister kom söderifrån.
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Som alternativ färdväg angav

20 bilister Fabriksgatan - Kungsgatan alternativt Hantverkar-

gatan

13 bilister Linnévägen

2 bilister Talltullplan - Oppundavägen - Läroverksgatan

2 bilister Fredsgatan.

9 bilister kunde inte ange alternativ färdväg. Rimligen borde

dessa bilister ange samma alternativa färdvägar som övriga bil-

ister inom denna grupp, och med samma proportioner.

Som framgår av följande tabell startades drygt hälften av resorna

utanför tätorten. Drygt en fjärdedel startades utanför kommunen.

  

 

   

Startpunkt

Tätorten Övriga delen Utanför Totalt
av kommunen kommunen

Målpunkt inom 21 12 13 46
tätortskärnan

46 % 26 % 28 % lOO %

 

 

  

Trafik sam hade startpunkt inom.tätortskärnan och startade efter

längre tids uppehåll (36 bilister):

Dessa bilister passerade samtliga ut från tätortskärnan via

korsningen Djulögatan - Vasavägen.

19 av bilisterna färdades Vasavägen norrut.

7 bilister färdades österut in i området mellan Trädgårdsgatan

och Linnévägen.

lO bilister färdades Eriksbergsvägen söderut.
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Som alternativ färdväg angav

13 bilister Fabriksgatan

10 bilister Fredsgatan

8 bilister Linnévägen

3 bilister Läroverksgatan - Oppundavägen.

2 bilister kunde inte ange alternativ färdväg. Rimligen borde

dessa två bilister använda Linnévägen som alternativ färdväg.

Av följande tabell framgår att hälften av bilisterna med start-

punkt inom tätortskärnan hade målpunkt utanför tätorten. Nästan

en femtedel hade målpunkt utanför kommunen.

 

   

 

 

Målpunkt

Tätorten Övriga delen Utanför Totalt
av kommunen kommunen

Startpunkt 18 12 6 36
inom tätorts-
kärnan 50 % 33 % 17 % 100 %

    

Skattat trafikflöde före och efter avstängning av den aktuella

delen av Djulögatan:

Den ena av de två figurerna i bilagan visar vilka gator som

trafikerades av de bilar som passerade den aktuella delen av

Djulögatan samt hur stort detta biltrafikflöde var.

Den andra figuren visar angivna alternativa färdvägar för dessa

bilar då Djulögatan mellanVasavägen och Hantverkargatan antas

avstängd för biltrafik. Figuren visar också hur stora dessa

bilflöden förväntas bli.
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De angivna flödesvärdena i figuren är genomsnittliga timflöden

avseende dagtid (06.30-18.30) och baseras på de bilflödesresultat

som erhölls vid VTIs undersökning av de oskyddade trafikanternas

trafiksäkerhet i Katrineholm 1988 (VTI notat nr 52). Då passerade

i genomsnitt 306 bilar per timme, dagtid, det aktuella avsnittet

av Djulögatan.

Av figurerna framgår att den passerande mängden bilar (306/tim)

på den aktuella delen av Djulögatan bl a orsakade följande bil-

flöden på följande gator:

140-170 bilar/tim på Vasavägen norr om Djulögatan och 40-50

bilar/tim på Vasavägen söder om Djulögatan.

200-300 bilar/tim på Djulögatan mellan Kungsgatan och Drottning-

gatan. 65-100 bilar/tim på Djulögatan mellan Vasavägen och

Jungfrugatan.

130-150 bilar/tim på Vingåkersvägen.

Följande förändringar baserat på angivna alternativa färdvägar

kan förväntas på följande gator i händelse av avstängning av

delen Djulögatan mellan Hantverkargatan och Vasavägen:

Ökning med 100 bilar/tim (dagtid) på delen Kungsgatan -

Fabriksgatan mellan Djulögatan och Vasavägen. Detta innebär

20-30% ökning av biltrafiken på denna sträcka från 300-500/tim

till 400-600/tim (det lägsta flödet påKungsgatan vid Djulögatan,

det högsta flödet längs Fabriksgatan).

Ökning av bilflödet på Linnévägen mellan Vingåkersvägen och

Jungfrugatan. Ökningen förväntas bli 40-50% på avsnittet mellan

Läroverksgatan och Eriksbergsvägen från ca 225 bilar/tim till 325

bilar/tim dagtid. 10%-ig ökning kan förväntas av biltrafiken på

Linnévägen öster om Eriksbergsvägen och 25%-ig ökning av bil-

trafiken på Linnévägen väster om Läroverksgatan.
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Ökning av biltrafiken på Oppundavägen mellan Vingåkersvägen och

Talltullplan med 50-60 bilar/tim, vilket innebär drygt 10%

ökning.

Ökning av biltrafiken på Eriksbergsvägen mellan Djulögatan och

Talltullplan med 40-60 bilar/tim vilket innebär en ökning med

något mindre än 10%.

Ökning av biltrafiken på Drottninggatan mellan Fredsgatan och

Linnévägen. Ökningen förväntas här bli ca 10-15% eller omkring

20 bilar/tim.

Det finns också anledning att förvänta en mer generell ökning av

biltrafiken på övriga gatuavsnitt inom tätortskärnan (exklusive

Djulögatan och Vingåkersvägen) tillföljd av en eventuell avstäng-

ning. Även på gatorna inom området öster om Vasavägen/Eriksbergs-

vägen begränsat av Trädgårdsgatan och Linnévägen (och exklusive

Djulögatan) finns anledning av förvänta ev generell ökning av

bilflödet. Som framgår av resultatet blirdock denna ökning liten

absolut sett.

Man kan också konstatera att en viss, mindre, del bilister kan

tänka sig att passera de centrala delarna via Cathrineholmsvägen

och Mejerigatan.

Minskning av bilflödet till följd av avstängning av den aktuella

delen av Djulögatan förväntas på Vingåkersvägen norr om Oppunda-

vägen, på Vasavägen mellan Djulögatan och Fabriksgatan samt på

hela Djulögatan såväl öster som väster om Vasavägen.

På Vingåkersvägen mellan Oppundavägen och Linnévägen förväntas

bilflödet minska med 10% eller med 50 bilar/tim På Vingåkers-

vägen mellan Linnévägen och Djulögatan förväntas bilflödet minska

med drygt 15% eller med 90-100 bilar/tim.
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På Djulögatan mellan Kungsgatan och Hantverkargatan förväntas

bilflödet minska med 50-60% eller med ca 200 bilar/tim. På

Djulögatan öster om Vasavägen uppskattas minskningen av bilflödet

bli ca 20% eller 50 bilar/tim.

På Vasavägen mellan Djulögatan och Fabriksgatan förväntas

bilflödet minska med knappt 10% eller med 80 bilar/tim.

Man kan sammanfattningsvis konstatera att en avstängning av

Djulögatan mellan Hantverkargatan och Vasavägen kommer att öka

trafikarbetet (färdlängden) för den passerande mängden bilar med

25 %. Detta innebär uppskattningsvis 3 % ökning av det totala

trafikarbetet för bilarna inom Katrineholms centralare delar

(tätortskärnan plus området öster om Vasavägen mellan

Trädgårdsgatan och Linnévägen)

Effekt på trafiksäkerheten

Den 3 %-iga ökning av bilarnas trafikarbete som avstängningen av

den nämnda delen av Djulögatan förväntas leda till pekar på en

motsvarande procentuell ökning av antalet olyckor med bilar

inblandade (singelolyckor med bilar och kollisionsolyckor mellan

bilar). Detta dock under förutsättning att olycksrisken är

oförändrad. Rimligen bör reducering av olycksrisken erhållas

genom mer trafiksäkra alternativa färdvägar, vilket skulleleda

till enbart en marginell förändring i olycksantalet och kostnaden

för dessa olyckor.

Antalet GC-olyckor och kostnaden för dessa förväntas minska med

2 % inom de centrala delarna till följd av nämnda avstängning av

Djulögatan.

Denna beräknade förändring grundas på en bedömning av förändring-

en av GC-trafikanternas trafiksäkerhetssituation i femton

korsningar inom Katrineholms centralare delar. Dessa femton

korsningar ingick samtliga i den undersökning VTIngorde av



17

GC-trafikanternas trafiksäkerhet i Katrineholm år 1988. De kan

sägas utgöra ett representativt urval av korsningar inom

Katrineholms centralare delar.

Följande tabell visar en skattning av den förväntade effekten på

antalet olyckor med GC-trafikanter och olyckskostnaden i de

femton korsningarna som följd av avstängning av Djulögatan

mellan Hantverkargatan och Vasavägen. Det bör påpekas att de

resultat som redovisas i följande tabell baseras på det tillstånd

som rådde vid undersökningen 1988 vad gäller trafikflöde,

åtgärdssituation etc.

Totalt förväntas olyckskostnaden för polisrapporterade GC-olyckor

i de femton korsningarna minska med 65 000 kr på årsbasis.

Ökat antal GC-olyckor och ökad olyckskostnad förväntas i

korsningarna längs Linnévägen. Denna ökningen förväntas bli 30-40

%. Även i korsningarna: Fabriksgatan-Vasavägen, Kungsgatan-

Fredsgatan och Drottninggatan-Fredsgatan förväntas en icke

obetydlig ökning av antalet GC-olyckor och olyckskostnaden.

Ökningen förväntas bli 10-25 % i dessa korsningar.

En markant reduktion av olycksantal och olyckskostnad förväntas i

korsningen Djulögatan-Vasagatan och Djulögatan-Drottninggatan. En

nästan halvering av antalet GC-olyckor och olyckskostanden kan

förväntas där. Även i korsningen Djulögatan-Kungsgatan förväntas

en icke obetydlig minskning av antalet GC-olyckor. Minskningen

förväntas bli ca 15 % av olycksantal och olyckskostnad.



18

Förväntad förändring av:

 

Korsning antal olyckor olyckskostnad*
eller olyckskostn. på årsbasis
(procent) (kronor)

Fabriksg-Vasav +15 + 6 000
Fredsg-Vasav - 5 - 15 000
Djulög-Vasav -50 - 60 000
Linnév-Eriksbergsv +25 + 9 000
Skogsg-Eriksbergsv + 5 + 1 000
Oppundav-Vingåkersv + 5 + 6 000
Oppundav-Vasav +10 + 9 000
Linnév-Vasav +40 + 32 000
Linnév-Drottningg +40 + 44 000
Djulög-Drottningg -45 -165 000
Djulög-Kungsg -15 - 25 000
Fredsg-Kungsg +30 + 38 000
Fredsg-Drottningg +10 + 26 000
Fredsg-Hantverkarg + 1 + 11 000
Fredsg-Köpmang + 1 + 3 000
Strömg-Köpmang + 2 + 13 000

Totalt - 2% - 65 000 kr

* Olyckskostnad enligt Vägverkets beräkningsgrund.
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Färdvägar med timflöde (dagtid) för bilar, som passerade Djulö-
gatan mellan Hantverkargatan och Vasavägen. (Flödesvärdena är
anpassade till det timflöde (306 bilar/tim) som erhölls vid VTIs
undersökning av GC-trafikanternas trafiksäkerhetssituation i
Katrineholm maj 1988)
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Bilflöde (timflöde dagtid) på angivna alternativa färdvägen då
delen Djulögatan mellan Hantverkargatan och Vasavägen antas
avstängd för biltrafik. (Flödesvärdena är anpassade till det
timflöde (306 bilar/tim) som erhölls vid VTIs undersökning av
GC-trafikanternas trafiksäkerhetssituation i Katrineholm maj
1988)




