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1   Inledning 
ÅF har fått i uppdrag att designa Kanaltorget samt se över trafiksituationen av Västra 

Kanalgatan i och med att garageinfarten till Kringlan flyttas hit. Detta medför en 

förändring av vägstrukturen och denna PM visar resultatet av trafikutredningarna. 

1.1   Dagsläget 

1.1.1   Vägstrukturen  

Kvarteret Polstjärnan som ligger norr om parkeringen och söder om Kanalgränd hanterar 

sin sophantering genom en grind i södra änden av kvarteret. Det ska säkerställas att detta 

även är möjligt i framtiden. Passagen som sopbilen utnyttjar fungerar primärt som 

passage för fotgängare. Västra Kanalgatan är kantad av parkeringar som varierar längs 

gatan, se Figur 1.  

 

Figur 1 Utredningsområdet innan ombyggnation (Källa: Google) 

1.1.2   Kollektivtrafik 

Köpmangatan är en av huvudgatorna för kollektivtrafiken i Södertälje centrum. Det är 

stora flöden av busstrafik som är dominerande jämfört med annan trafik. Söder om 

Kanalgränd består Köpmangatan av busskörfält och är inte tillgänglig för privata fordon 

men för taxi och leveranser. Norr om Kanalgränd måste busstrafiken samsas med privata 

fordon som bland annat ska parkera i parkeringsgaraget Tellus. Det finns trottoarer på 

bägge sidor av Köpmangatan men det är begränsade ytor för fotgängare eftersom 

busshållplatser med väderskydd kantar båda sidorna.  
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1.2   Framtida planer 

För att öppna möjligheten att utveckla området nere vid Maren till en mer tillgänglig plats 

för folkliv och gångstråk flyttas garageinfarten till Kringlan från Maren till Västra 

Kanalgatan.  

Denna PM omfattar förändringen av utformning av Västra Kanalgatan på grund av flytten 

av garagenedfarten till Kringlan och bygget av bostadshuset på Orionkullen. Cykelstråket 

från Köpmangatan via Kanaltorget till Västra Kanalgatan har också utretts. Korsningen 

Kanalgränd, Västra Kanalgatan och garageentrén kan bli en konfliktpunkt i och med 

dessa planer. Det har därför utförts en beräkning av den trafikalstring som är resultatet 

av de planerade byggnationerna. 

2   Västra Kanalgatan 

 
Figur 2 Utformningsförslag Västra Kanalgatan (Källa: ÅF) 
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2.1   Vägstrukturen 

Området som studerats är Västra Kanalgatan söder om Kanalgränd. För att göra plats åt 

garagenedfarten, angöring och område för gående smalnas gatan av till sex meter. Gatan 

har behållits i dess ursprungliga form med en så rak struktur som möjligt. Detta för att 

förenkla när fordon ska passera varandra. Vändplanen är utformad så personbilar ska 

kunna vända utan att backa. Illustration i Figur 2. 

2.2   Körspår 

Utformningen har granskats med körspår för att säkerställa framkomligheten. Fordonet 

som har används är Los enligt ”Vägar och gators utformning- begrepp och grundvärden” 

och representerar en sopbil. Se mått i Figur 3.  

 

Figur 3 Mått typfordon Los, sopbil (Källa: VGU-begrepp och grundvärden) 

Direktiven har varit att säkerställa att en sopbil kan ta sig in och ut till den nya fastigheten 

på Orionkullen. Värt att notera är att det inte säkerställts att sopbilen kan ta sig runt på 

området inom fastigheten. I Figur 4 och Figur 5 representerar de inringade områdena 

ställen där det kan uppstå konflikt för mötande fordon. När sopbilen ska svänga behöver 

den ta yta från mötande körfält. Detta medför att två fordon inte kan mötas vid svängande 

rörelser. Vid rackträcka är det däremot möjligt för två fordon att mötas  samtidigt som det 

står bilar på angöringsplatserna.  
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Figur 4 körspår in till fastighet på Orionkullen (Källa: ÅF) 
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Figur 5 Körspår ut från fastighet på Orionkullen (Källa: ÅF) 

Det har också säkerställts med körspår att en sopbil ska kunna hämta sopor från kvarteret 

Polstjärnan där sophanteringen sker på sydvästra delen av byggnaden, se Figur 6. 

Körspåret är utformat så en sopbil kan stå två meter från fasaden så människor ska kunna 

passera samt ett säkerhetsmått på två meter på andra sidan så inga fasta hinder är i vägen 

för fordonet. Detta ska beaktas vid utformning av Kanaltorget. Körspåret visar också att 

det går att köra ut på Köpmangatan när bussar står inne vid hållplatserna på båda 

sidorna.  
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Figur 6 Körspår sopbil kvarter Polstjärnan (Källa: ÅF) 

2.3   Angöring 

Det finns behov av en angöringsplats för färdtjänst på Västra Kanalgatan till kvarter 

Polstjärnan. Angöring för färdtjänst ligger inom 25 meter från de tre entréerna till 

byggnaden, vilket eftersträvas vid angöring för färdtjänst. Det finns också behov av 

angöring för biltrafik vilket utgör de två ytterligare platserna enligt bilden ovan. Dessa 

platser måste markeras med trafikskyltar. Dessutom måste det markeras med trafikskylt 

var det är förbjudet att parkera då det kan vara otydligt eftersom markmaterialet är 

enhetligt inom området.  

2.4   Cykeltrafik 

I och med upprustningen av östra delen av Södertäljes stadskärna byggs Köpmangatan 

om och ger plats åt en cykelbana på södra delen som fortsätter över Kanaltorget och in på 

Västra Kanalgatan.  Cykelbanan kommer att markeras tydligt med betongplattor som 

skiljer sig från gångbanan och resten av torget. Se nummer 3 i Figur 7. Det är viktigt att 

cyklister får incitament att sakta ner innan de kommer in på Kanaltorget från 

Köpmangatan eftersom det kan vara skymd sikt i och med kurvan för mötande cyklister 
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och korsande människor. På Västra Kanalgatan övergår cykelbanan till blandtrafik med 

en enhetlig markbeläggning. Mer detaljerad förklaring av utformning och materialval kan 

hittas i gestaltningsförslaget från ÅF daterat 2018-08-24. 

 

Figur 7 Illustration Kanaltorget och Västra Kanalgatan (Källa: ÅF) 
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3   Trafikalstring Västra Kanalgatan  
Södertälje kommun vill utreda den nya trafiksituationen som kommer att uppstå vid 

korsningen Västra Kanalgatan och in-/utfarten från Kringlans garage i och med att 

garagenedfarten flyttar. Informationen som denna trafikalstring baserats på har 

tillhandahållits från kommunen i kombination med egna antaganden.   

Leveranser till Kringlan (ICA + 50-tal butiker) 

       Leveranser till  ICA antas vara ca 10 stycken varje dag 

        Övriga butiker antas totalt 20 fordon/dag 

        Totalt 30 lastbilar varje dag: 60 rörelser företrädesvis förmiddag under 4 timmar, 

ca 8 lastbil/timme in och ut  

Trafikflöde för parkeringshuset Kringlan 

        Enligt Södertälje kommun åker 250-300 bilar in i parkeringshuset Kringlan per 

vardag exklusive lastbilar. ÅF har antagit att dessa fordon står här hela dagen. 

        300 bilar in kl. 07.00-10.00 (Förutsätter att detta är en arbetsplatsparkering på 

vardagar). 

        100 fordon/timme + 8 lastbilar/timmer kör in, vilket ger en maxtimme på 

förmiddagen på 110 fordon/timme. Lastbilarna kör ut max 10/timme, se Figur 8. 

        100 fordon/timme kör ut på eftermiddagens maxtimme. Ett fåtal fordon kör in, 

se Figur 9. 

        Betjäningstid vid bom 30 sekunder vilket ger 2 fordon/min och en maximal 

kapacitet av 120 fordon/timme. 

        Betjäningstid vid bom 15 sekunder vilket ger 4 fordon/min och en maximal 

kapacitet av 240 fordon/timme. 

        Max 1 bil kan stå utanför bommen utan att inkräkta på trafik på Västra 

Kanalgatan. 

        Nuvarande infart till parkeringshuset Kringlan har ett magasin som rymmer 

minst 4 bilar.  

Trafikalstring för nya bostäder 

80 lägenheter, p-tal 0,5 (kan motiveras med hänsyn till närheten till kollektivtrafik vid 

Södertälje centrum) och ger 40 parkeringsplatser. 

I snitt 3 rörelser per fordon ger 120 fordon/dag, 60 in 60 ut, maxtimme 10 fordon/timme 

+ besökare 5 % av 80 lägenheter ger ca 15 fordon/timme. 
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Maxtimmestrafik 

 

Figur 8 Trafikflöde maxtimme förmiddagen där f/t står för fordon/timme (Källa: ÅF) 

 

Figur 9 Trafikflöde maxtimme eftermiddagen där f/t står för fordon/timme (Källa: ÅF) 

Vardagsmedeldygnstrafik 

Uppskattningsvis är det ca 660 fordon/dygn som kör in och ut från garaget och ca 150 

fordon/dygn som kör på Västra Kanalgatan till och från den nya fastigheten. 

Sammanfattningsvis kommer den nya trafiklösningen att ge upphov till något över 800 

fordon/dygn på Västra Kanalgatan, bortsett från trafik till Polstjärnan och övrig trafik, se 

Figur 10.  
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Figur 10 Trafikflöde, vardagsmedeldygnstrafik (Källa: ÅF) 

  




