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1.

BAKGRUND
2016 togs Planprogram för Närlunda, Helsingborgs stad fram, där ett av syftena var att identifiera
möjligheter för att öka tillgängligheten inom och till/från Närlunda.
Närlunda är en stadsdel med potential för att utvecklas till att bli mer attraktiv och hållbar med
möjlighet till förtätning. Närlunda ligger centralt i staden, med korta avstånd till både Knutpunkten och
Ramlösa station. Trots detta centrala läge är Närlunda omgivet av barriärer i form av transportleder
och höjdskillnaderna i Jordbodalen, vilket gör att tillgängligheten till området är låg och bidrar till att
boende i andra stadsdelar sällan besöker Närlunda. För att förändra detta vill kommunen stärka den
övergripande gatustrukturen, samt skapa förbättrade och tydligare kopplingar för att öka
tillgängligheten både till centrala staden, såväl som kringliggande stadsdelar, framförallt för oskyddade
trafikanter.

2.

SYFTE
Denna trafikutredning syftar till att utvärdera och konsekvensbeskriva fyra olika alternativ för att
stärka kopplingen mellan Närlunda och Elineberg samt kopplingen till centrala Helsingborg och
Ramlösa station. De fyra alternativen är:
•

En gång och cykelbro över Jordbodalen

•

En ny utformning av befintlig bussgata i Närlunda

•

En ny utformning av trafikplats Elineberg.

•

Mindre ombyggnad av trafikplats Elineberg

Uppdragets syfte är också att utveckla konkreta förslag om ny utformning av bussgatan och av
trafikplats Elineberg, samt att göra en kostnadsbedömning av alternativen med att bygga om
trafikplatsen och bussgatan. Kostnadskalkyl för bron finns redan framtagen.
Syftet är också är att konsekvensbeskrivningarna ske ge svar på om utredningsalternativen uppfyller
projektets mål.

3.

MÅL
I Helsingborgs stad trafikprogram och i stadens stadsplan finns övergripande antagna mål, som är
applicerbara i detta uppdrag:
•

Tillgängligheten ska öka utan att förbruka kvaliteter som säkerhet, miljö och hälsa

•

Lokalisering och nyttjande av bebyggelse och infrastruktur ska på ett miljö- och
hälsofrämjande sätt bidra till god tillgänglighet i vardagen
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•

Gröna och blå strukturer ska i ökad grad prioriteras efter deras potential att bidra med
värden och tjänster för människan och för ekosystemet som helhet.
För att konkretisera stadens övergripande mål och koppla dem till uppdraget har även
uppdragsspecifika mål tagits fram. Dessa sammanfattas i nedan punktlista:

4.

•

Förbättrade tillgänglighet för oskyddade trafikanter mellan Elineberg och Närlunda (lokala
resan)

•

Förbättrade tillgänglighet för oskyddade trafikanter förbi Närlunda i ett större resperspektiv
(pendlarresan)

•

Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter mellan Elineberg och Närlunda (lokal
resa)

•

Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter förbi Närlunda i ett större resperspektiv
(pendlarresan)

•

Ökad trygghet för gång- och cykeltrafik i Närlunda

•

Förbättrade möjligheter att resa hållbart

•

Förbättrad framkomlighet och trafiksäkerhet för kollektivtrafiken

•

Minimalt intrång i och påverkan på befintlig växtlighet

•

Minimal påverkan på djurlivet

•

Positiv eller oförändrad påverkan på landskapsbild

METOD
På Ramboll har en arbetsgrupp med trafikplanerare, projektör, landskapsarkitekt och stadsplanerare
arbetat med denna rapport.
För Helsingborgs stad har uppdraget bemannats med en bred kompetens från detaljplaneavdelningen,
trafikenheten, drift- och underhållsavdelningen samt enheten för gestaltning och projektering.
Arbetet inleddes med ett gemensamt startmöte och gemensamt fältstudie för att få samsyn om
uppdraget, dess innehåll och slutleverans. Arbetet har därefter bedrivits i ett nära samarbete mellan
konsulten och staden med ett flertal avstämningsmöten där en bred förankring av resultat och beslut
har skett.

5.

AVGRÄNSNINGAR
Konsekvensbeskrivningen ska utgå ifrån både miljömässiga, gestaltningsmässig och sociala värden,
utifrån såväl ett lokalt perspektiv och ett pendlarperspektiv med en större helhetsbild.
Konsekvensbeskrivningen avgränsas genom de förutsättningar som presenteras under respektive
utredningsalternativ.
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6.

BESKRIVNING AV NÄRLUNDA OCH ELINEBERG

6.1

ÖVERSIKT
Närlunda och Elineberg ligger i Helsingborgs södra delar.
Närlunda, som är huvudområdet för denna utredning, är omgärdat av större vägar eller grönområden.
Elineberg ligger söder om Närlunda. Det är ett viktigt område för Närlundaborna eftersom en stor del
av handel och service och andra publika lokaler som skolor finns i Elineberg. Vid Elinebergsplatsen
finns områdets centrum, se figur 1.

Figur 1: Översiktsbild av Närlunda (Helsingborgs stad och Lantmäteriet)
Närlunda består till stora delar av flerfamiljshus som är placerade i nordsydlig riktning längs en central
gata, Närlundavägen. Mitt i Närlunda finns ett äldreboende och ett seniorboende. Det finns dessutom
en förskola i området. Även i södra delarna av Närlunda finns flerfamiljshus. I det nordöstra hörnet
finns ett koloniområde.
Närlunda är till stora delar ett grönt område och områdets huvudmålpunkt är Jordbodalen, som är en
större ravin omgärdad av grönska. I ravinen finns dammar och fina rekreativa möjligheter.
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6.2

TRAFIK

6.2.1

BILTRAFIK
Huvudstråken för biltrafik till och från Närlunda sker norrifrån via Fältarpsvägen och Närlundavägen
och söderifrån via Liebäckskroken. Det finns idag ingen koppling för biltrafik genom Närlunda i
nordsydlig riktning utan alla kopplingar mellan Närlunda och Elineberg sker via Fältarpsvägen och
Malmöleden, se figur 2.

6.2.2

KOLLEKTIVTRAFIK
Kollektivtrafiken går idag längs Närlundavägen och vidare längs en bussgata parallellt med
Malmövägen. Det finns hållplatser på Närlundavägen, på bussgatan samt på Ramlösavägen.

Figur 2: Trafikföring mellan Närlunda och Elineberg för motorfordon
6.2.3

CYKELTRAFIK
Idag finns det två tydliga cykelstråk i nord-sydlig riktning mellan Närlunda och Elineberg, se figur 3. Det
första stråket går öster om Jordbodalen och ansluter till Ramlösavägen via gång- och cykelbanan på
Harlyckegatan (1). Väster om Jordbodalen finns kopplingar från Elineberg till Närlunda via bussgatan
(2). Bussgatan är avsmalnad med målad vägren längs båda sidor. Detta skapar ett smalt utrymme som
används av cyklister, även om det inte är ett cykelfält formellt sett. Från Elineberg ansluter den västra
cykelbanan via en tunnel till bussgatan. Denna korsning bedöms idag har bristande trafiksäkerhet på
grund av siktproblem och höga hastigheter.
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6.2.4

GÅNGTRAFIK
Även för gångtrafiken finns det två tydliga stråk mellan Elineberg och Närlunda, se figur 3. Den ena
följer dagens bussgata och är en separerad smal gångbana på östra sidan av bussgatan (2). Det andra
alternativet sträcker sig genom Jordbodalen och är främst grusgångbanor med bitvis stora
nivåskillnader (3).

(1)
(2)

(3)

Figur 3: Dagens gång- och cykelstråk
6.2.5

TRAFIKOLYCKOR
Trafikolyckor är studerade för området under perioden 2000-2018 för att få ett större statistisk
underlag. I Närlundas södra delar har det totalt sett inträffat drygt 20 trafikolyckor. Korsningen
Ramlösavägen/Elinebergsplatsen är inte medräknad utan redovisas separat. Knappt 20 av dessa
olyckor är singelolyckor bland oskyddade trafikanter, varav fyra har allvarliga skador som följd.
På bussgatan finns det ingen registrerad trafikolycka mellan bussar och cyklister vid platsen där gång
och cykeltunneln mynnar ut. Denna plats har pekats ut som en osäker plats där framförallt cyklister
har höga hastigheter.
I korsningen Ramlösavägen/Elinebergsplatsen/Liebäckskroken har det inträffat 22 trafikolyckor och
ingen av olyckorna har allvarliga skador som följd. Merparten (13 st.) är singelolyckor bland oskyddade
trafikanter. Övriga olyckor är kollisionsolyckor mellan bilar, mellan bilar och oskyddade trafikanter eller
oskyddade trafikanter emellan. Det har inte inträffat någon olycka där bussen har varit inblandad.
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6.3

LANDSKAP
Närlunda är inbäddat i grönska och området har stora och fina rekreationsmöjligheter. Framförallt är
det Jordbodalen, i söder och öster, som är en viktig och attraktiv målpunkt. I nordost ligger ett
koloniområde och öster om Närlunda ligger Folkparken. I väster finns landborgskanten med naturlika
planteringar och det finns ytterligare en park i nordväst med stadens största pulkabacke.
I Jordbodalen finns två större dammar. Runt dammarna i ravinen och i övriga delar av dalen finns fina
rekreationsstråk. Jordbodalen har ett stort utbud av växtlighet och hela dalen är klädd i stora träd.
Djurlivet är också rikt i Jordbodalen, här finns exempelvis flera olika fladdermusarter och ett rikt
fågelliv.

Figur 4: Vy över Jordbodalen
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Figur 5: Rekreationsstråk i ravinen
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7.

BEDÖMNINGSKRITERIER FÖR KONSEKVENSBESKRVNING
Huvudsyftet i uppdraget är att konsekvensbeskriva tre utredningsalternativ, som presenteras i
kommande kapitel. Konsekvensbeskrivningen utgår från miljömässiga, gestaltningsmässig och sociala
värden och är indelad i följande huvudkategorier:
•

Trafiksäkerhet

•

Naturvärden

•

Hållbara transporter

•

Kulturella tjänster

•

Tillgänglighet

•

Drift och underhåll

•

Trygghet och hälsa

•

Markägarförhållanden

Inom varje huvudkategori finns ett antal underkategorier. Bedömningen av varje kategori kommer att
göras utifrån hur situation ser ut idag, oavsett om det är bra eller dåligt. Utgångpunkten är att dagens
situation är 3. Därefter görs en bedömning om det nya alternativet är bättre, sämre eller oförändrat.
Bedömningen görs utifrån en fem-gradig skala, enligt nedan:
1: Mycket sämre
2: Sämre
3: Oförändrat
4: Bättre
5: Mycket bättre
Varje underkategori får en enskild bedömning utifrån ovannämnda bedömningsskala. Därefter görs en
sammantagen bedömning för respektive huvudkategori genom att beräkna fram ett genomsnitt av
underkategorierna. Utöver kategorierna ovan kommer även kostnader för respektive alternativ att
diskuteras.
I slutet av varje utredningsalternativ sammanställs resultatet i en värderos där man tydligt kan se hur
de olika huvudkategorierna bedöms förändras utifrån dagens situation, se exempel i figur 6. I ett
avslutande kapitel kommer sedan de tre utredningsalternativens konsekvensbeskrivningar att
sammanställas på ett överskådligt sätt.

VÄ R D E R O S - E X E M P E L
Hållbara transporter
5
4
Markägarförhållande
Trafiksäkerhet
3
2
1
Drift och underhåll
Tillgänglighet
0

Kulturella tjänster

Trygghet och hälsa
Naturvärde

Figur 6. Exempel på redovisning av konsekvensbeskrivning
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8.

BRO ÖVER JORDBODALEN

8.1

BESKRIVNING AV UTREDNINGSALTERNATIVET
Det första utredningsalternativet handlar om en helt ny gång- och cykelkoppling över Jordbodalen i
form av en bro.
I tidigare rapport Studie av gång- och cykelbro över Jordbodalen, alternativa förslag till förbindelser
framtagen av Reinertsen och Rundquist presenterades två alternativ för gång- och cykelbro över
Jordbodalen. Kommunen valde att gå vidare med ett av alternativen, se figur 7.
I förslaget kommer det norra släntkrönet hamna invid dagens befintliga lekplats och grönområde.
Därifrån kopplar den norrut till befintlig gång- och cykelbana. Söder om dalen kommer en ny gång- och
cykelbana att behöva anläggas genom befintligt bostadsområde, som idag är tomtmark. Gång- och
cykelbanan ansluter sedan till befintligt gång- och cykelinfrastruktur vid Ramlösavägen.

Figur 7: Skiss över möjlig placering av bron (Reinertsen och Rundquist)
Vid konsekvensbedömningen har följande förutsättningar och indata på bron används.
Brokonstruktionen föreslås bli en enkel pelar- och balkkonstruktion där pelarstöden grundläggs i
vattnet. Brobredden föreslås vara minst 4 meter för att rymma yta för gångtrafik och dubbelriktad
cykeltrafik. Figur 8 visar exempel på brons gestaltningsförslag.
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Figur 8: Skissförslag av bro över Jordbodalen (Reinertsen och Rundquist)
I Jordbodalens ravin växer blandlövskog med bok, ek, avenbok, ask, al, björk och hassel, vilka har ett
högt värde. En bedömning av trädbeståndet har gjorts av sakkunniga från kommunen inom
broanläggning, drift- och underhåll samt landskapsarkitektur med specialkunskap om träd. De har
kommit fram till att cirka 60 stycken stora träd (med en stamdiameter på 20 cm eller mer) behöva tas
ner ur ett anläggnings- och driftsperspektiv vid brofästena och längs stigen nere vid dammen för att
kunna anlägga fundamenten i vattnet. Figur 9 visar den uppskattade utbredningen, där de gråa ytorna
visar på den grönska som måste tas bort i samband med brobyggnationen. Vidare bedömer
kommunens specialister att det är begränsade möjligheter att återplantera träd i slänten på grund av
det är svårt att etablera träden i den jordmån som finns.

Figur 9: Schematisk utbredning av grönska som måste tas bort vid bron.
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8.2

KONSEKVENSBESKRIVNING AV BRO ÖVER JORDBODALEN
Nedan följer en konsekvensbeskrivning av en bro över Jordbodalen.

8.2.1

TRAFIKSÄKERHET
Gång
En ny gång- och cykelbro över Jordbodalen kommer att förbättra trafiksäkerheten för gående då stora
delar av sträckan blir separerad från biltrafiken.
För boende i Närlunda är Elinebergsplatsen en viktig målpunkt. Idag kan man antingen gå till
Elinebergsplatsen via Jordbodalens grusade gångbanor och korsningen med Ramlösavägen eller via
gång- och cykeltunneln vid bussgatan. Med en ny bro över dalen kommer fler gående att välja att gå
denna väg och dagens stora nivåskillnader på gångbanorna kan undvikas, vilket kommer att minska
riskerna för fall- och halkolyckor. Däremot finns det en något ökad risk för kollisionsolyckor mellan
gående och cyklister eftersom de ska samsas på samma yta, framförallt över bron. Även olyckor med
mopeder kan få en ökning.
Den nya gångvägen, via bron, kommer även öka gångflödet något i korsningen med Ramlösavägen.
Dock bedöms de flesta gående från Närlunda redan idag passera i denna korsning, baserat på
trafikräkningar gjorda 2018 i området. I korsningen Ramlösavägen/Elinebergsplatsen bedöms därför
olycksrisken inte öka nämnvärt.
På det hela taget kommer trafiksäkerheten att öka för gående men då det fortsatt finns passager i plan
samt att gående och cyklister i detta förslag i större utsträckning ska samsas på samma ytor finns det
en fortsatt olycksrisk.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Cykel
En ny gång- och cykelbro skulle skapa en mer trafiksäker lösning för cyklisterna då de inte behöver
cykla via gång- och cykeltunneln och på dagens cykelfält i bussgatan, se figur 10. Bron ger
förutsättningar att nästan helt skapa en cykelbana separerad från biltrafiken.
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Figur 10: Dagens utformning med cykelfält i bussgatan
Även dagens nivåskillnader i tunneln och vid bussgatan elimineras och då minskas även risken för falloch halkolyckor.
Däremot finns det en något ökad risk för kollisionsolyckor mellan cyklister och gående. I dagens
utformning är de separerade från varandra medans de i lösningen med bron samsas på samma ytor.
Även olyckor med mopeder kan få en ökning.
Korsningen med Ramlösavägen/Elinebergsplatsen kommer att bli mer belastad av cyklister och i denna
punkt kommer olycksrisken öka eftersom de lokala cykelresorna med största sannolik kommer att ske
på sträckningen via bron. Gång- och cykeltunneln vid bussgatan kommer dock fortsatt att vara ett
attraktivt alternativ framförallt för längre resor till och från Helsingborgs centrum. I denna punkt
bedöms därför inte trafiksäkerheten förändras så länge inga åtgärder görs längs bussgatan.
På det hela taget kommer trafiksäkerheten att öka för cyklisterna, framförallt för den lokala resan
mellan Närlunda och Elineberg. Den nya sträckningen kommer dock inte att vara speciellt gen eller
attraktiv för längre pendlingsresor mot Helsingborgs centrum, vilket kommer leda till att många
cyklister fortsätter använda cykelfälten i bussgatan.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Kollektivtrafik
En ny gång- och cykelbro kommer inte påverka trafiksäkerheten för kollektivtrafiken nämnvärt. Det
kommer att bli ett ökat flöde av oskyddade trafikanter i korsningen med
Ramlösavägen/Elinebergsplatsen, vilket kan öka risken något för trafikolyckor med busstrafik.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
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Motorfordon
En ny gång- och cykelbro kommer inte påverka trafiksäkerheten för biltrafiken nämnvärt. Det kommer
att bli något ökat flöde av oskyddade trafikanter i korsningen med Ramlösavägen/Elinebergsplatsen,
vilket kan öka risken något för trafikolyckor.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
8.2.2

HÅLLBARA TRANSPORTER
Gång
Gång är ett av de mest hållbara transportsätten. Helsingborg stad har som mål att öka andelen cykeloch gångtrafik. I stadsplan 2017 finns mål om att gångnätet behöver utvecklas och bli mer finmaskigt
och sammanhängande, samt anpassas för funktionsnedsatta, äldre och barn.
Bron skulle bli den mest gena och snabba vägen mellan Närlunda och Elineberg, särskilt eftersom det
inte finns någon bilväg på motsvarande sträcka. För tillfället finns en gångstig ner igenom Jordbodalen,
på ungefär samma plats som den tänkta bron, men genom att anlägga en bro förväntas tillgänglighet
och framkomlighet öka, då bron går i ett plan utan större höjdskillnader. En utbyggnad av infrastruktur
för gång- och cykel förväntas öka attraktiviteten att transportera sig hållbart när det gäller lokala resor
mellan Närlunda och Elineberg. Denna bakgrund gör det troligt att andelen resor till fots på lokal nivå
kommer öka tack vare bron.
Ur pendlingsperspektiv för gående förväntas bron inte ha en så stark påverkan, men det är möjligt att
en mer gen väg, som upplevs trygg och minskar den mentala barriärupplevelsen, leder till att fler väljer
att promenera till målpunkter som till exempel Ramlösa station, 1,5 km bort.
På det hela taget skapar bro-alternativet förutsättningar för att öka gångtrafiken, framförallt ur ett
lokalt perspektiv, eftersom vägen blir gen och betydligt tillgängligare.
Bedömning: 5 (Mycket bättre)
Cykel
Det finns även mål för cykelinfrastrukturen i stadsplan 2017 om att den ska utvecklas med fler
cykelbanor och mer sammanhängande stråk. Gena vägar och bra förbindelser mellan bostäder, service
och arbetsplatser är viktigt för att fler ska vilja cykla.
Ur lokalt perspektiv förväntas en gång- och cykelbro ha en positiv påverkan att öka cykeltrafiken
mellan Närlunda och Elineberg, då olika former av barriäreffekter minskar och gång- och cykelbron blir
det mest gena, och därigenom troligen mest attraktiva sättet att ta sig mellan de två områdena.
Ur pendlingsperspektiv kan bron leda till att Ramlösastråket leds genom Närlunda istället för nedanför
Närlunda längs Malmöleden. Dock blir sträckningen något längre vilket kan påverka valet. Vilken
sträckning som föredras av pendlarna är svårt att fastställa, men anläggandet av bron borde inte leda
till att färre personer cykelpendlar, snarare fler.
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På det hela bedöms bro-alternativet skapa förutsättningar för att få fler att cykla, framförallt ur ett
lokalt perspektiv, eftersom vägen blir gen och tillgängligare.
Bedömning: 5 (Mycket bättre)
Kollektivtrafik
Bron skulle skapa ett gent stråk för fotgängare mellan hållplatserna Elinebergsplatsen och Närlunda,
vilket skulle kunna locka boende på vardera sida om dalen att använda de båda olika hållplatserna i
något större utsträckning än idag. Resenärer väljer dock i stor utsträckning alltid den närmsta
hållplatsen, vilket gör att bron inte bedöms ha någon betydande effekt på kollektivtrafiken.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Motorfordon
Investeringar i infrastruktur för hållbara transportmedel leder till förändringar i attityd och beteende.
Gång- och cykelbron ger förutsättningar för att minska bilbehovet i området, framförallt för den lokala
resan där framförallt cykeln kommer att bli ett konkurrenskraftigt färdmedel mellan Elineberg och
Närlunda.
Ur ett pendlarperspektiv skapas förutsättningar för att fler väljer annat färdmedel än bilen. Exempelvis
kommer det skapas ett gent och attraktivt cykelstråk söderut mot Ramlösa station.
På det hela taget bedöms bron skapa förutsättningar för fler att välja annat färdmedel än bilen. Dock
är det svårt att bedöma i vilken omfattning men förutsättningar finns för ett ändrat beteende,
framförallt för den lokala resan. I förslaget görs inga konkreta åtgärder i infrastrukturen som gör det
svårare eller mindre attraktivt att välja bilen därför bedöms biltrafiken inte påverkas nämnvärt.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
8.2.3

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och äldre
Dagens topografiska förutsättningar, både på gångbanorna via dalen och via bussgatan har alldeles för
kraftiga lutningar för att många äldre eller personer med funktionsnedsättningar ska kunna använda
sträckorna, se figur 11. Gångbanan längs bussgatan är dessutom smal, vilket även det påverkar
rörelsefriheten för många. Den nya gångbanan på bron kommer att bli tillgänglig för alla
gångtrafikanter eftersom dagens stora nivåskillnader elimineras. Dessutom blir gångbanan bredare och
med ett hårdgjort material.
Bedömning: 5 (Mycket bättre)
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Figur 11: Exempel på brant gångbana genom Jordbodalen
Avsaknad av fysiska barriärer
Den nya bron överbryggar till stor del Jordbodalens barriärverkan främst genom att nivåskillnaderna
försvinner och att sträckningen blir gen och tillgänglig.
På södra sidan ansluter bron mot en ny gång och cykelväg som dras genom bostadsgården. Detta
påverkar gårdens struktur, men bedöms inte skapa en barriär för de boende.
Ur ett pendlarperspektiv har bron liten påverkan då merparten troligtvis väljer annan genare väg.
Bedömning: 5 (Mycket bättre)
Mental barriär
Den mentala barriären att förflytta sig mellan Närlunda och Elineberg bedöms minska om en bro
anläggs Det är framförallt på grund av att bron öppnar upp en större frihet för grupper som barn och
äldre, vilka utan bro är mer begränsade, som den mentala barriären minskar. Den mentala barriären
mot centrala Helsingborg ligger oförändrad. Likaså bedöms inte en bro påverkar den mentala barriären
för pendlarresandet, utan mest för den lokala rörligheten mellan Elineberg och Närlunda.
Kvälls- och nattetid finns dock fortsatt en mental barriär att gå igenom Jordbodalen, främst på grund
av vegetationen och ensligheten.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Närhet till service/publika lokaler
Närheten till service och publika lokaler inom det lokala sammanhanget Närlunda-Elineberg ökar med
ny gång- och cykelbro. Fler kan och vill gå och cykla till affären eftersom det är en genare, tillgängligare
och framkomligare väg.
Bedömning: 4 (Något bättre)
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8.2.4

TRYGGHET OCH HÄLSA
Trygghet under dagen
Dagtid uppfattas platsen som relativt trygg redan idag, då den är välbesökt och har välhållen grönska.
Bron kan påverka tryggheten ytterligare positiv dagtid genom ett ökat flöde av människor och en
större överblick av området. Däremot kan man uppleva det som otryggt att möta någon man inte vill
möta uppe på bron då det inte finns några alternativa vägar när man befinner sig ute på bron. Bron är
lång, ca 70 meter.
På den norra sidan ansluter bron till en lekplats och mindre grönyta, som i en områdesanalys är
utpekad som en värdefull lekplats och gröning att bevara. Broanslutningen innebär att området
befolkas mer, vilket kan ha en viss negativ påverkan på barnens idag stillsamma lekmiljö. Å andra sidan
kan det förbättra tryggheten genom att fler människor rör sig på platsen. På den södra sidan går
anslutningen genom ett bostadsområde, vilket kommer att upplevas tryggt för de som färdas genom
området. Tryggheten för de boende kan dock påverkas negativt genom att deras gårdar omvandlas
och får en cykelbana rak igenom deras boendemiljö, där framförallt cyklister i höga hastigheter
påverkar tryggheten.
För uppfattningen av trygghet under bron är konstruktionen viktig. En stor och bred bro kommer
upplevas otryggare än en mindre och smalare konstruktion. Oavsett brokonstruktionen finns det alltid
en risk att några gående på promenadstråken under bron kommer att uppleva det otryggt under bron,
man kan känna sig iakttagen eller riskera att få saker kastade på sig.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Trygghet nattetid
Nattetid upplevs området som mer otryggt. Framförallt är det den skymmande vegetationen,
begränsade belysningen och de stora nivåskillnaderna som bidrar till otryggheten. Det är dessutom en
avskärmad del av staden, och det saknas överblick från till exempel gator eller bostäder. Bron innebär
en gen koppling där man får bättre överblick av omgivningen och där man inte rör sig bland
nivåskillnaderna eller i vegetationen, vilket ökar den upplevda tryggheten, särskilt om bron är upplyst.
Även nattetid kan det dock upplevas som otryggt att man inte har några alternativa vägar från bron
om man möter någon man inte vill möta. I framtiden kommer därför en del fortsätta att välja resväg
längs med bussgatan under de mörka timmarna av dygnet.
På den norra sidan anknyter bron till gång- och cykelbanan i ett grönområde med lekplats, den första
biten utan entréer från byggnader i närheten. Gång- och cykelvägen kan därmed uppfattas som något
mer otrygg där till skillnad mot den södra sidan, där anslutningen går genom ett bostadsområde, vilket
skapar en känsla av trygghet.
För gående under bron kvälls- och nattetid kommer upplevelsen var likvärdig som för gående dagtid.
Den samlade bedömningen är att bron skapar något bättre förutsättningar för att känna sig trygg att
gå genom Jordbodalen kvälls- och nattetid jämfört med idag eftersom man inte befinner sig nere i
dalen bland vegetationen. Flera otrygghetsfaktorer kvarstår dock, enslighet, begränsad belysning och
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parkmiljö, vilket kommer att fortsatt leda till att en del personer avstår från att gå genom dalen under
de mörka timmarna och istället välja vägen längs bussgatan.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Buller
Idag är de västra delarna av Närlunda bullerutsatta på grund av trafiken på Malmöleden. Längre in i
ravinen råder däremot en helt annan ljudnivå. Det är tyst, lugnt och stillsamt. Ravinen i Jordbodalen är
idag ett av få grönområden i Helsingborg som erbjuder en tyst miljö. En bit in i dalen är bullernivåerna
nere på ca 40 dB A och dessa stillsamma och lugna rum är viktiga att bevara, se figur 12. Flera av
grönområdena i närheten av Närlunda är mycket bullerstörda med ljudnivåer över 50 dB A.

Figur 12: Bullerkarta över Närlunda 2016 ( Källa: Helsingborgs stad)
En ny gång- och cykelbro kommer att påverka bullernivåerna i ravinen negativt genom störningar från
trafikanterna som vistas uppe på bron. Särskilt kan det uppstå problem med fortplantning av buller
från de mopeder som kör över bron, vilket kommer att påverka ljudbilden i dalen negativt.
Bedömning: 2 (Något sämre)
Luftföroreningar
Idag bedöms luftkvalitén i Jordbodalen vara bra. Det är främst tysta och miljövänliga trafikslag som
kommer att trafikera bron.
En ny bro bedöms därför inte påverka luftkvalitén nämnvärt.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
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Fysisk aktivitet
I vardagslivet skapar en ny gen koppling genom dalen förutsättningar för att fler väljer att gå eller cykla
istället för att ta bilen mellan Närlunda och Elineberg.
Även för rekreation och fritid kan bron innebära att fler rör på sig i området tack vare den nya
kopplingen. De stora nivåskillnaderna tas bort och fler har möjlighet och vill röra sig i området.
Bedömning: 4 (Något bättre)

Figur 13: Rekreation i Jordbodalen
8.2.5

NATURVÄRDEN
Klimatreglering
De skuggande träden tillsammans med vattnet ger förutsättningar för temperatursänkande effekter
lokalt i staden. Utifrån kommunens bedömning behöver ett större antal träd, ca 60 st, tas ned för att
bron ska kunna anläggas. Detta ingrepp kan komma påverka de temperatursänkande effekterna i viss
mån men i stort bedöms det ha liten påverkan.
Jordbodalen har också en viktig funktion för dagvattenhantering och som avrinningsväg vid kraftiga
skyfall. En ny bro bedöms inte påverka denna funktion.
3 (Oförändrat)
Påverkan på växlighet
Placeringen av bron och brofästena kommer att påverka den befintliga vegetationen. Den yngre
vegetationen bedöms kunna återhämta sig relativt snabbt efter byggtiden. De äldre träden går
däremot inte att ersätta. En bedömning, gjord av kommunen, är att cirka 60 träd av större storlek
kommer att behöva tas bort.
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Figur 14: Möjlig plats för ny broanslutning i ravinen
Kommunens bedömning är också att rent geotekniskt håller troligtvis de större trädens rötter ihop den
porösa slänten. Tas dessa bort kommer det krävas förstärkningsarbeten för att undvika erosion, vilket
kan innebära tillkommande kostnader. Beroende på hur man löser detta rent visuellt kan
naturupplevelsen påverkas negativt.
Bedömningen är också att det är begränsade möjligheter att återplantera träd i slänten eftersom det
är svårt att etablera nya träd i den jordmån som finns.
Ett brobygge kommer att innebära ett stort hål i vegetationen under många år framöver, och därmed
också påverka vindförhållandena i Jordbodalen. Om stora träd, som idag fångar vinden, tas ner riskerar
fler träd som inte är utsatta för vind att skadas på sikt. Ett hål i den uppvuxna vegetationsridån
kommer också att påverka rumsligheten negativt och känslan av att vara omsluten av grönskan och
naturen kommer att försvinna omkring broområdet.
Ett hål i grönskan kommer även att påverka ljusinsläppet in i dalen och ljuskänslig vegetation riskerar
att ta skadas av de förändrade ljusförhållandena.
Dessutom kommer det att krävas ingrepp på befintliga gångbanor och vegetationen kring gångbanorna
i samband med anläggning av bron. Större maskiner och fordon kommer att behöva finnas i dalen. På
dessa platser kommer det att ta tid att återställa växtligheten.
Lokalt i Jordbodalen har detta ingrepp en stor påverkan på växtligheten.
Bedömning: 1 (Mycket sämre)
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Påverkan på djurliv
Den nya bron kommer att innebära fler rörelser i området, med framförallt gång- och cykeltrafikanter,
men även mopeder. Dessa ökade rörelser kommer dock på avstånd från djuren till skillnad från när
man rör sig nere i dalen.
Bron kommer att vara upplyst under de mörka timmarna, vilket påverkar nattmigrerande djur, som
exempelvis fladdermöss. Många insekter är också störda av ljus nattetid. Det finns forskning som pekar
på att vattennära miljöer behöver skyddas på grund av att de är livsmiljö för många skyddade och
ljuskänsliga arter.

Figur 15: Fågelliv i dammarna
Bedömningen utgår från att man kommer att arbeta för att minska påverkan av ljus i broläget. Detta
kan göras genom att man avskärmar ljuset, inte tillåter något ljus uppåt, säkerställer att inte
ljuskällorna sprider ljus i vattnet eller åstadkommer polarisering och har belysningen rörelsestyrd efter
exempelvis klockan elva på kvällen.
För att göra ett större ingrepp i naturen, som bron kommer att medföra, kan det komma att krävas att
man söker artskyddsdipens för de sex fladdersmössarterna som finns i Jordbodalen.
Bedömning: 2 (Något sämre)
8.2.6

KULTURELLA TJÄNSTER
Landskapsbild
Jordbodalen bidrar med en unik karaktär inom Helsingborgs centralort, med den djupa ravinen,
vattnet och växtligheten. Området är uppdelat i olika rum med olika karaktärer, och den nedre delen
uppfattas nästan som en sjö.
Brons visuella påverkan på landskapsbilden beror i mycket stor utsträckning på utformning, placering
och försiktighet under byggtiden. Det finns visserligen redan idag gångvägar och broar i området, men
26 av 67

Trafikutredning av kopplingar Närlunda-Elineberg
1320037787

den nya bron innebär ytterligare en grad av urbanisering av området. Att placera bropelare i vattnet
innebär dessutom en stor visuell påverkan på miljön i och omkring vattenspegeln. Förslaget till
placeringen av bron är gjord utifrån att skapa en gen trafikkoppling, men innebär också att man får en
ny upplevelse av Jordbodalen, lite från ovan, vilket är kan vara positivt för de som rör sig i området.
Det finns idag såväl äldre träd som ungträd, där de yngre är lättare att bevara. Det krävs stor hänsyn
under byggtiden för att bevara maximal andel grönska under byggtiden. Brofästena bör placeras så att
även de äldre träden bevaras i stor utsträckning som möjligt.
Området bedöms även ha ett kulturvärde, som bör bevaras, genom att en av stadens ledande köpmän
och stordonatorer ligger begraven här. Hans namn var Otto Krook och lät bland annat uppföra ett
sommarställe vid ravinen som kom att kallas Gåsebäcks slott. På den stora egendomen kring
Gåsebäcken anlade han, som idag är Jordbodalen, en ståtlig skogspark med idylliska svandammar och
en liten schweizerhydda som finns kvar än i dag. Slottet revs dock under 60-talet.
Bron innebär att landskapsbilden kommer att påverkas negativt
Bedömning: 2 (Något sämre)
Karaktär och identitet
Jordbodalen är en unik oas i centrala Helsingborg, och har ett stort värde både lokalt för de närboende
men även för alla i Helsingborg. Det är ett av många skäl till att staden arbetar med en
naturreservatsbildning. Ravinerna och Landborgens höjdskillnader är unika karaktärer för Helsingborg,
och Jordbodalen är en av de mer orörda platserna vad gäller byggnation, men många människor rör sig
redan i området. En ny bro påverkar känslan av orördhet, både i form av ökade rörelser men också av
mer byggnation.
Närlunda är ett område med stor brist på offentlig park och ytor för spontanaktivitet. En stor andel av
grönytorna är kvartersmark och saknar parkkvaliteter. Det är viktigt att säkra de grönytor som finns i
närheten och ravinernas stora rekreativa och biologiska värden bör värnas och stärkas.
På den norra sidan ansluter bron i anknytning till en mindre gröning med en lekplats, som i en
områdesanalys är utpekad som en värdefull plats att bevara. Detta är den enda lekplatsen i området
och gröningen ligger omsluten av uppvuxna träd och har fina rumsliga kvalitéer. Broanslutningen
innebär att området kommer att befolkas mer, vilket kan ha en viss negativ påverkan på barnens idag
stillsamma lekmiljö. Å andra sidan bidrar bron med att lekplatsen blir tillgängligare för fler och tryggare
genom att fler rör sig på platsen.
På den södra sidan går den tänkta anslutningen genom ett bostadsområde, se figur 15. Ytorna är idag
privata och till för de boende. Gång- och cykelvägen innebär, förutom att en del mark blir allmän
istället för privat, också att den privata karaktären i området förändras och blir mer offentlig.
Här har man dessutom relativt nyligen förtätat och tagit grönyta i anspråk för fler parkeringsplatser.
En ny gång- och cykelväg genom gårdsmiljön kommer att innebära ytterligare urbanisering och
minskade grönytor för boende.
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Figur 16: Möjlig sträckning av ny gång- och cykelväg söder om Jordbodalen genom boendemiljö
Bedömning: 2 (Något sämre)
Rekreation/fritid
Jordbodalen är idag en attraktiv plats för både rörelser som promenader och löpning men också vila
och kontemplation. Det råder ett tydligt lugn över platsen, och den typen av platser finns det allt
större behov av i en stad som växer och förtätas.
Dalen är viktigt både lokalt för närboende och som besöksplats för hela staden.
En ny bro innebär ytterligare möjligheter att röra sig på olika sätt i området, vilket är positivt. Den
ökade rörelsen i området innebär däremot att känslan av orört naturområde förtas. Bron, som
visserligen ger en ny utsikt och överblick av området (som är positivt i t ex trygghetssammanhang) kan
utifrån lugn och kontemplation istället vara negativt och bidra till att man inte upplever naturen på
samma sätt eller till och med känner sig bevakad/uttittad.
En samlad bedömning är att bron i sig inte kommer att tillföra någon ytterligare rekreation i området.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
8.2.7

DRIFT- OCH UNDERHÅLL
Barmark
Alternativet med en gång- och cykelbro kräver mer drift och underhåll än nuläget eftersom det byggs
en helt ny vägsträckning med belysning som kräver drift och underhåll.
Brokonstruktionen kräver dessutom årligt underhåll, till exempel av räcken och bropelarna i vattnet
och för att uppfylla Trafikverkets standard ska inspektioner genomföras cirka vart 6:e år.
Bedömning: 2 (Något sämre)
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Vinterväglag
Gång- och cykelbanan leder till ökat underhåll vid vinterväglag, då det blir ytterligare en väg att snöröja
eller halkbekämpa.
Broar är extra utsatta för halkrisk under vinterhalvåret och det kommer att krävas extra driftinsatser
under denna period. Det finns dessutom en risk att salt som använts för halkbekämpning rinner ner i
dammen under bron. Saltet kan leda till skador på växtlighet och kan påverka vattenkvalitén negativt.
Det finns dock andra lösningar att vidta för vinterväghållning som grus, eller inbyggda värmeslingor.
Bedömning: 2 (Något sämre)
8.2.8

MARKÄGARFÖRHÅLLANDE
Intrång på befintlig boendemiljö
Den gång-och cykelbana som planeras ansluta till bron i söder, passerar genom befintligt
bostadsområde. Området kallas Gamla Elineberg och består av hyresrätter. Det finns en del
gemensamma ytor, såsom en lekplats och hyresgästernas gård med trädgårdsinslag.
Att allmänheten får tillgänglighet till området när gång- och cykelbanan byggs innebär stora
förändringar i boendemiljön i Gamla Elineberg. I dagsläget finns en grusad stig som leder ner i
Jordbodalen, vilken troligen används av allmänheten även i dagsläget. Om gång- och cykelbanan
anläggs förväntas det innebära en betydande ökning av antalet fotgängare och cyklister på genomfart i
området, vilket troligen upplevs som störande i stor grad av de boende.
Bedömning: 2 (Något sämre)
Marktillgång
Marken som behövs för att anlägga cykelbana mellan bron och Elinebergsplatsen är inte
kommunalägd. För att genomföra detta alternativ behöver mark därför köpas in eller rättigheter
tryggas på annat sätt. Eftersom det inte är säkert att markägaren är villig att upplåta mark, skulle det
kunna hindra projektet eller leda till försämrade relationer mellan markägaren och kommunen.
Då det är fråga om en stor markägare är bedömningen att problemet är av mindre karaktär.
Bedömning: 2 (Något sämre)
Planförfarande
Detta alternativ kräver en ändring av gällande detaljplaner. Ändringen bedöms genomförbar då den
stämmer överens med gällande översiktsplan.
Detaljplaneprocessen är en demokratisk möjlighet att kunna påverka och delta i staden utveckling. I
samband med detta finns det alltid en risk att planen överklagas, vilket kan påverka tidplanen.
Bedömning: 2 (Något sämre)
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8.2.9

KOSTNADER
En grov kostnadsbedömning är genomförs för brokonstruktionen av Reinertsen och bedömningen är
att bron kostar cirka 11,8 Mkr med en osäkerhetsfaktor om ±20 %.
De träd som av kommunen bedöms behöva tas ner har av kommunens trädexpert värderats enligt
Alnarpsmodellen till mellan 18 och 25 miljoner kronor och är endast tekniska kostnader, det vill säga så
mycket det idag skulle kosta att köpa in motsvarande träd.
Utöver ovan nämnda kostnader tillkommer kostnader för att göra markköp söder om Jordbodalen
samt investeringskostnader för gång- och cykelbanans kopplingar från befintlig infrastruktur till bron,
både söder och norr om Jordbodalen.

8.3

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV BROALTERNATIVET
En sammantagen bedömning är att broalternativet har negativ inverkan på Jordbodalens landskapsbild
och karaktär. Dagens stillsamma och rofyllda miljö kommer att påverkas negativt av bron, både visuellt
och upplevelsemässigt. Vegetationen med karaktären av en stor trädridå kommer att försvinna vid
bron och istället kommer man att uppleva ett större hål med risk för vindeffekter.
Däremot uppfyller bron målet att bättre koppla ihop Närlunda och Elineberg för gående och cyklister.
Denna nya koppling blir både gen och tillgänglig, vilket även skapar förutsättningar för att resa mer
hållbart.
En samlad bedömning redovisas i nedan värderos, figur 17.

BRO ÖVER JORDBODALEN
Trafiksäkerhet
5
Markägarförhållande

4

Hållbara transporter

3
2
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Drift och underhåll

0
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Trygghet och hälsa

Naturvärde
Figur 17: Samlad bedömning av bro-alternativet
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9.

NY UTFORMING AV BUSSGATAN

9.1

BESKRIVNING AV UTREDNINGSALTERNATIVET
Utredningsalternativ två innebär att dagens befintliga bussgata byggs om och anpassas mer för gående
och cyklister. Idag ser sektionen ut enligt figur 18. Den totala vägbredden är knappt 9 m och har en
smal gångbana på östra sidan. Bussgatan har smalnats av genom målad vägren längs båda riktningar.
Ytorna som är cirka 1 m breda, används av cyklister, se figur 19. Ytan för busstrafik är drygt 5 m bred,
vilket innebär att bussarna får köra ut i vägrenen vid möte, se figur 20.

Figur 18: Dagens sektion av bussgatan

Figur 19: Bussgatan med cykelfält

Figur 20: Mötande bussar

I ombyggnadsförslaget föreslås att det byggs en separat dubbelriktad cykelbana på västra sidan av
bussgatan. Måttet på denna bör vara 3 meter men vid trånga passager eller begränsningar i höjdnivå
kan måttet minskas något. Fördelen med att ha all cykeltrafik samlad på västra sidan är främst ur ett
tillgänglighetsperspektiv men även ett trygghetsperspektiv. Ur trygghetssynpunkt eliminerar man den
utpekade riskpunkten vid gång- och cykeltunneln där cyklister idag korsar bussgatan i hög hastighet.
Den nya utformningen blir även tillgängligare för cyklisterna då cykelräkningarna i området visar att
den stora cykelströmmen mellan södra Helsingborg och centrala Helsingborg löper längs bussgatan
och vidare i cykeltunnlarna väster om bussgatan.
Staden har också en långsiktigt plan att bygga ut cykelbanan på Ramlösavägens södra sida. Den nya
utformningen av bussgatan kommer att ligga i linje med denna planering.
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I förslaget är det dock fortsatt möjligt att cykla i bussgatan öster om gång- och cykeltunneln för de få
cyklister som kommer på Ramlösavägens norra sida. På denna stäcka föreslås dagens gatubredd
behållas, se figur 21.

Figur 21: Utformning av bussgatan östra del (cykelbana orange, gångbana gul)
Sektionen för den nya utformningen visas i figur 22. På östra sidan anläggs en separat gångbana som är
2 meter bred och därmed uppfyller tillgänglighetskraven. Bussgatan föreslås bli 6,3 meter bred och
uppfyller därmed utrymmesklass A enligt VGU (Vägar och gators utformning) för två mötande bussar i
hastighet 40 km/h.

Figur 22: Förslag till ny sektion av bussgatan
Den nya sektionen tar mark i anspråk och diket på östra sidan behöver tas bort och ersättas med en
gångbana. Även vissa delar av västra sidan kommer att få en trång sektion där delar av grönskan måste
tas i anspråk. Idag är det mindre buskar och träd som växter längs med vägen. Även nivåskillnaderna
på denna sidan kan skapa problem, speciellt vid utformningen kring busshållplatsen då ytterligare
mark behöver för hållplatsyta och väderskydd. Se utformningsförslag av busshållplatsen i figur 23.
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Figur 23: Utformningsförslag vid busshållplatsen (cykelbana orange gångbana gul)
En annan trång sektion är förbi dammen där det idag är en bro. Utformningen av denna plats bör
studeras i detalj. Längs sträckan planeras för tre gångpassager med nedsänkt kantsten. Dessa placeras
strategiskt vid busshållplatsen, vid entréer till parken och vid gångbanor på östra sidan som fortsätter
mot centrala Helsingborg, se figur 24.

Figur 24: Trång sektion förbi dammen samt förslag på gångpassager (cykelbana orange gångbana gul)
I norr, vid anslutningen till Närlundavägen, föreslås hela korsningen höjas upp eftersom cykelbanan
längs bussgatan ska kopplas ihop med befintlig cykelbana på Närlundavägens östra sida. Denna
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passage bör därför hastighetssäkras. På platsen anläggs bussvänliga ramper. Bussen framkomlighet
eller åkkomfort kommer inte påverkas nämnvärt då bussen bedöms ha låg hastighet genom kurvan, se
figur 25.

Figur 25: Utformningsförslag norra delen (cykelbana orange gångbana gul)
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9.2

KONSEKVENSBESKRIVNING AV NY UTFORMNING AV BUSSGATAN

9.2.1

TRAFIKSÄKERHET
Gång
Idag kan man antingen gå till Elinebergsplatsen via Jordbodalen och korsningen med Ramlösavägen
eller längs bussgatan via befintlig gång- och cykeltunnel. En ombyggnad av bussgatan kommer inte
leda till några förändringar för gångtrafiken, gångvägarna är samma och befintliga korsningspunkter
kvarstår. En ny utformning av bussgatan kommer därför inte att förbättra trafiksäkerheten för gående
nämnvärt.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
Cykel
En ny utformning av bussgatan kommer att påverka cyklisternas trafiksäkerhet mycket. Cyklisterna får
en separat dubbelriktad cykelbana på västra sidan av bussgatan. Denna utformning kommer att
minska behovet för cyklister att vistas i bussgatan.
Åtgärden gynnar framförallt cyklister som färdas via tunneln. Cyklister som färdas via Ramlösavägen
får fortsatt cykla en kort sträcka längs bussgatans östra del.
Olycksrisken vid korsningen med gång- och cykeltunneln kommer också försvinna till stor del då det
stora korsningsbehovet försvinner vid denna plats. Dock kommer cyklister från Ramlösavägen fortsatt
ha ett korsningsbehov av bussgatan id platsen.

Figur 26: Dagens befintliga gång- och cykeltunnel
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I norra delen av bussgatan kommer det att finnas en korsningspunkt i plan vid Närlundavägen men då
denna föreslås bli hastighetssäkrad kommer trafiksäkerheten bli hög på platsen. Ombyggnadsförslaget
kommer främst att gynna pendlarcyklisterna som får en trafiksäker resa förbi Närlunda.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Kollektivtrafik
En ny utformning av bussgatan kommer inte påverka trafiksäkerheten för kollektivtrafiken nämnvärt.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
Motorfordon
En ny utformning av bussgatan kommer inte påverka trafiksäkerheten för biltrafiken nämnvärt.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
9.2.2

HÅLLBARA TRANSPORTER
Gång
Att trottoaren längs bussgatan breddas gör att den upplevs som en mer trygg och säker väg och kan
användas av fler gående. Åtgärden ger förutsättningar till att fler kan välja att gå här än idag.
Att förstärka stråket kan även ha viss påverkan ur ett större perspektiv, men den planerade åtgärden
förväntas inte leda till någon större skillnad från nuläget.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Cykel
Eftersom det i nuläget saknas infrastruktur för cyklister, förväntas en separerad dubbelriktad
cykelbana längs bussgatan bidra till att det känns som ett säkrare sätt att ta sig mellan Närlunda och
Elineberg för cyklande i alla åldrar. För den korta resan mellan Elineberg och Närlunda är sträckningen i
sig inte speciellt gen och skapar därför inte de bästa förutsättningar för att få fler att välja cykel när de
ska mellan Elineberg och Närlunda.
Cykelsträckan längs bussgatan är idag utpekad som viktigt pendlarstråk i Helsingborg och det är vanligt
att pendlare cyklar denna sträcka. Att kommunen satsar på förbättringar för cyklister ökar
attraktiviteten i färdvalet. Åtgärden kan därför förväntas ha en viss positiv påverkan på andelen
cyklister ur ett pendlarperspektiv.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Kollektivtrafik
Åtgärden förväntas inte påverka resandet med kollektivtrafik i någon större grad.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
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Motortrafik
Förslaget påverkar bilister i liten omfattning. I förslaget görs inga konkreta åtgärder i infrastrukturen
som gör det svårare eller mindre attraktivt att välja bilen. Det skapas dock förutsättningar, genom en
tillgängligare och säkrare lösning, för att fler ska välja att gå eller cykla men i stort bedöms förslaget
inte påverka biltrafiken nämnvärt.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
9.2.3

TILLGÄNGLIGHET
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar och äldre
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och äldre kommer att förbättras något med
en ny utformning av bussgatan. Idag är gångbanan smal och bitvis är det trångt att ta sig fram med
rullstol och rullator samtidigt som man möter en annan gångtrafikant, se figur 27. Den nya
utformningen får en gångbana som är två meter bred och kommer därmed att skapa en tillgängligare
gångbana.
I övrigt finns det stora nivåskillnaderna kvar både längs bussgatan och genom Jordbodalen, vilket är
det största problem för personer med funktionsnedsättningar i området.
Bedömning: 4 (Något bättre)

Figur 27: Smal gångbana längs bussgatan
Avsaknad av fysiska barriärer
Genom att tillgängligheten längs sträckan förbättras kan fler välja att promenera utan att riskera att
behöva gå ut i bussgatans körbana. De som idag undviker att använda kopplingen längs bussgatan på
grund av denna risk kan då komma att få ett nytt förbindelsestråk i nord-sydlig ledd, vilket ger minskad
barriärverkan. Som cyklist behöver man med förslaget inte korsa bussgatan i samband med att man
använder tunneln mot Elineberg, vilket ger en viss minskning av barriär. Detsamma gäller anslutningen
i norr, mot Närlundaområdet, som blir säkrare och tryggare. I övrigt finns de fysiska barriärerna genom
Jordbodalen kvar.
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Bedömning: 4 (Något bättre)
Mental barriär
Varje länk i en pendlarsträcka som förbättras minskar motståndet i resan och därigenom minskar även
den mentala barriären. I det lokala perspektivet gör en ombyggnad till en mer gång- och cykelvänlig
sträckning mellan Närlunda och Elineberg att människor blir uppmuntrade att förflytta sig till fots och
med cykel mellan stadsdelarna. Denna positiva förstärkning minskar den mentala barriären. Dock
kvarstår att sträckningen inte är gen och har nivåskillnader, vilket gör att en viss mental barriär fortsatt
kan komma att finnas.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Närhet till service/publika lokaler
Närheten till service och publika lokaler inom det lokala sammanhanget Närlunda-Elineberg ökar inte
med en ny utformning av bussgatan.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
9.2.4

TRYGGHET OCH HÄLSA
Trygghet dag
Att skapa bredare och separat utrymme för gående och cyklister är bra för trygghetsuppfattningen.
Det skulle kunna leda till att fler vistas på sträckan. En separerad cykelbana kommer också att öka
tryggheten för cyklisterna jämfört med dagens utformning. Flera otrygghetsfaktorer kvarstår dock, till
exempel upplevas sträckan ligga långt från bebyggelse och nära stora vägar.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Trygghet natt
Åtgärden förväntas kunna påverka tryggheten positivt nattetid, främst genom att cykelbanan är
separerad från busstrafiken. I övrigt kvarstår flera otrygghetsfaktorer som avstånd till bebyggelse,
närhet till stora vägar samt stora områden med vegetation.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Buller
Idag är de västra delarna av Närlunda bullerutsatta på grund av trafiken på Malmöleden. En
ombyggnation av bussgatan kommer inte påverka ljudnivåerna i Närlunda. Dagens trafikflöden och
hastigheter, som är stora källor till buller, kommer inte att förändras av åtgärdsförslaget.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
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Luftföroreningar
Idag bedöms luftkvalitén i Närlunda vara bra. En ombyggnation av bussgatan bedöms inte påverka
luftkvalitén i Närlunda
Bedömning: 3 (Oförändrad)
Fysisk aktivitet
En mer trafiksäker och tillgänglig lösning gör att fler vågar gå och cykla, både för den lokala och den
mer långväga resan. Åtgärden förväntas kunna leda till något ökad fysisk aktivitet.
Bedömning: 4 (Något bättre)
9.2.5

NATURVÄRDE
Klimatreglering
Åtgärden innebär att breddning av vägen behöver ske genom övertäckning av dike. Förutsatt att
dagvatten tas om hand genom att anlägga nytt dike eller kulvert under trottoaren, bör inte åtgärden
påverka de klimatreglerande faktorerna.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
Påverkan på växtlighet
Befintlig gångbana breddas i östlig riktning där det idag finns ett dike. Växtligheten består framförallt
av gräsytor, men då det finns träd intill får aktsamhet tas om rötterna vid schaktning för den utökade
gångbanan. Mindre träd och buskar kommer att behövas tas bort läng vissa delar av bussgatans västra
och norra del, se figur 28.
Bedömning: 2 (Något sämre)

Figur 28: Växlighet längs bussgatans södra sida måste tas bort (till vänster i bild)
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Påverkan på djurliv
Åtgärden förväntas inte ha någon påverkan på djurlivet.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
9.2.6

KULTURELLA TJÄNSTER
Landskapsbild
Åtgärden kommer att förändra landskapsbilden i mindre omfattning. Det är framförallt träden och
buskarna längs bussgatan som kommer att glesas ut och tas ner längs kortare sträckor av bussgatan.
På det stora hela bedöms inte landskapsbilden påverkas nämnvärt.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
Karaktär och identitet
Åtgärden ger bättre förutsättningar för att människor ska förflytta sig längs sträckan men att det skulle
bli en så stor ökning av människor som rör sig i området så att karaktären och identiteten förändras,
väntas dock inte ske.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
Rekreation/fritid
Åtgärderna längs bussgatan förväntas inte påverka de rekreativa förutsättningarna.
Bedömning: 3 (Oförändrad)

9.2.7

DRIFT- OCH UNDERHÅLL
Barmark
Någon större förändring av drift- och underhåll vid barmarksförhållanden väntas inte av detta
alternativ.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
Vinterväglag
Vid vinterväghållning kräver en separerad cykelbana en annan maskin än vad som nu kan användas för
hela bussgatan, men då sträckan kompletterar ett befintligt nätverk av cykelbanor leder åtgärden
enbart till en komplettering av befintliga körslingan för vinterväghållning av cykelbanor. Salt för
halkbekämpning kan även i detta fall leda till skador för närbelägen växtlighet, men det väntas inte ske
någon större förändring från nuvarande situation.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
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9.2.8

MARKÄGARFÖRHÅLLANDE
Intrång på befintlig boendemiljö
Inget intrång är aktuellt
Bedömning 3 (Oförändrat)
Marktillgång
Detta alternativ utgår från nuvarande markanvändning, med en mindre breddning av vägbanan. Då
ändringarna är möjliga att genomföra inom samma fastighet, en kommunal gatufastighet, väntas detta
inte skapa några konsekvenser ur markägarperspektiv.
Bedömning: 3 (Oförändrad)
Planförfarande
Då detta alternativ enbart rör sig om en mindre utökning av området för den nuvarande
markanvändning förväntas det kunna genomföras som en mindre avvikelse från detaljplan. Någon
planändring förväntas inte behöva genomföras.
Bedömning: 3 (Oförändrad)

9.2.9

KOSTNADER
En kostnad för att bygga om befintlig bussgatan med ny separerad cykelbana och breddad gångbana är
grovt uppskattad till knappt 6,6 Mkr.
Några markintrång är troligtvis inte aktuellt för detta förslag, vilket inte innebär någon extra kostnad
för detta.
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9.3

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV BUSSGATAN
En sammantagen bedömning av bussgatan är att detta alternativ är relativt likt dagens trafiksituation.
Förslaget uppnår inte målet fullt ut att skapa förbättrad tillgänglighet mellan Närlunda och Elineberg
utan förslaget förbättrar främst för gående och cyklister som gör längre resor till och från Helsingborgs
centrum (pendlare). I detta förslag blir både trafiksäkerheten och potentialen att resa hållbart bättre,
främst för pendlarresenärer.
De gröna och ekologiska aspekterna förväntas inte påverkas nämnvärt av en ombyggnad av bussgatan.
Det är mindre intrång i grönskan som är aktuell.
Nedan visas sammanställningen i en värderos.

NY UTFORMNING BUSSGATAN
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Figur 29: Samlad bedömning av ombyggnation av bussgatan
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10.

NY UTFORMING AV TRAFIKPLATS ELINEBERG

10.1

BESKRIVNING AV UTREDNINGSALTERNATIVET
Det tredje alternativet som ska konsekvensbeskrivas är en ombyggnad av trafikplats Elineberg. Dagens
trafikföring illustreras i figur 30.
Trafikplats Elineberg kopplar ihop Ramlösavägen med Malmöleden. Idag är det endast möjligt att köra
in på Ramlösavägen från Malmöleden norrifrån (1). Denna avfartsramp är idag tvåfilig och generellt
sett överdimensionerad för dagens trafik, vilket ger biltrafiken fel signaler om vägrummet och gällande
hastigheter. Den tvåfiliga avfartsrampen leder rakt in i en stadsmiljö med oskyddade trafikanter.
Från Ramlösavägen finns en enfilig påfartsramp norrut till Malmöleden (2). Parallellt med
påfartsrampen norrut finns dagens befintliga bussgata med gång- och cykelmöjligheter (3).

Figur 30: Befintlig trafikföring vid trafikplats Elineberg
Ett nytt trafikförslag har studerats för trafikplats Elineberg. En illustration visas i figur 31 över det nya
förslaget. Huvudidén är att dagens bussgata flyttas ut i dagens påfartsramp som leder norrut (1).
Bussgatan kopplar sedan längre västerut på befintlig bussgata igen mot Närlunda (2). Den östra delen
av bussgatan omvandlas till grönområdet med gång- och cykelbana (3). Samtidigt föreslås en ny
påfartsramp byggs söder om den nya bussgatans sträckning och denna kopplas ihop med dagens
befintliga avfartsramp som minskas från två till ett körfält österut (4).
En ny separerad gång- och cykelbana anläggs i bussgatans gamla sträckning. När bussgatan återgår i sin
befintliga sträckning fortsätter gång- och cykelbanan på östra sidan längs bussgata. Längre norrut vid
busshållplatsen på bussgatan föreslås cykelbanan flyttas över till västra sidan och fortsätta sin
sträckning enligt utformningsalternativet för ombyggd bussgata, se figur 23. Förslaget är projekterat
och visas i figur 32 nedan. Det uppritade förslaget biläggs även rapporten.
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Figur 31: Nytt förslag av trafikföring vid trafikplats Elineberg

Figur 32 Projektering av ny utformning av trafikplats Elineberg
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10.2

KONSEKVENSBESKRIVNING AV TRAFIKPLATS ELINEBERG

10.2.1

TRAFIKSÄKERHET
Gång
Genom en ombyggnad av trafikplats Elineberg kommer gångvägarna att förändas något mellan
Elineberg och Närlunda. Gående längs bussgatan kommer i detta förslag kunna gå helt separerat från
buss- och biltrafik mellan Närlunda och Elinebergsplatsen eftersom bussgatan flyttas bort från gångoch cykeltunneln. Gående kommer alltså inte behöva korsa bussgatan i detta förslag och därmed ökar
trafiksäkerheten något.
I övrigt är sträckningen för gångtrafik oförändrad.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Cykel
En ny utformning av trafikplats Elineberg kommer att påverka cyklisternas trafiksäkerhet positivt.
Cyklisterna får en helt separat dubbelriktad cykelbana på östra sidan av bussgatan, se figur 31. I denna
utformning kommer cyklisterna inte behöva vistas i bussgatan. Däremot kommer det att finnas behov
av att korsa bussgatan längre norrut för färd till och från centrala Helsingborg. Detta sker förslagsvis
vid hållplatsläget.
I detta förslag kommer trafiksäkerheten förbättras både för cyklister från södra Helsingborg, som
kommer via tunneln, och för cyklister som färdas längs Ramlösavägen.
Olycksrisken vid korsningen med gång- och cykeltunneln kommer också försvinna då bussgatans
dragning förvinner vid denna plats.
På de hela taget bedöms trafiksäkerheten för cyklister att öka.
Bedömning: 5 (Mycket bättre)

Figur 33: Öster om GC-tunnel omvandlas bussgata till gång- och cykelbana
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Kollektivtrafik
En ny sträckning av bussgatan kan komma att påverka trafiksäkerheten för kollektivtrafiken positivt.
Utformningen skapar en tydligare och säkrare körväg genom korsningen
Ramlösavägen/Elinebergsplatsen. Idag kör bussarna, som ska österut, genom korsningen diagonalt
från nordväst till sydost. I ombyggnadsförslaget kommer denna ström att tas bort, vilket gör att
bussarna kommer att anlända in i korsningen på rätt ställe, som i traditionell korsning.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Motorfordon
Trafiksäkerheten för biltrafiken kommer att påverkas positivt av förslaget eftersom dagens storskaliga
entré på den tvåfiliga rampen från Malmövägen in i stadsmiljön till Ramlösavägen skalas ner till ett
körfält. Detta bör ha dämpande effekt på biltrafikens hastigheter.
Bedömning: 4 (Något bättre)
10.2.2

HÅLLBARA TRANSPORTER
Gång
Utformningen skapar mer utrymme och bättre framkomlighet för fotgängare, vilket förväntas öka
andelen som väljer att promenera längs sträckan, i första hand för lokala resor mellan Närlunda och
Elineberg. På pendlingsnivå, förbättras det förstärkta stråket förutsättningarna för att promenera till
målpunkter.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Cykel
Eftersom det i nuläget saknas separerad infrastruktur för cyklister, förväntas en separerad
dubbelriktad cykelbana bidra till att det känns säkrare att ta sig mellan Närlunda och Elineberg för
cyklande i alla åldrar. För den korta resan mellan Elineberg och Närlunda är stäckningen i sig inte
speciellt gen och skapar därför inte de bästa förutsättningar för att få fler att välja cykel när de ska
mellan Elineberg och Närlunda.
Cykelsträckan är idag redan utmärkt som viktigt pendlarstråk i Helsingborg och det är vanligt att
pendlare cyklar denna sträcka. Att kommunen satsar på förbättringar för cyklister ökar attraktiviteten i
färdvalet. Åtgärden kan därför förväntas ha en viss positiv påverkan på andelen cyklister ur ett
pendlarperspektiv.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken kommer att påverkas positivt av åtgärden då den längs en sträcka trafikerar gatan
själv. Bussarna behöver inte samspela med cyklister och kan därmed upprätthålla en bättre
framkomlighet och komfort. Längs dagens bussgata måste bussarna invänta varandra vid en smal
passage, vilket påverkar deras komfort och åktid. Längs den nya sträckningen kommer två mötande
bussar kunna mötas obehindrat längs hela sträckan.
Bedömning: 4 (Något bättre)
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Motortrafik
Förslaget påverkar bilister i liten omfattning. I förslaget görs inga större konkreta åtgärder i
infrastrukturen som gör det svårare eller mindre attraktivt att välja bilen. Att infarten från Malmöleden
mot Elineberg minskas från att vara tvåfältig till att bli enfältig förväntas inte påverka andelen
bilresenärer.
Förslaget skapar dock förutsättningar, genom en tillgängligare och säkrare lösning, för att fler ska välja
att gå eller cykla men i stort bedöms förslaget inte påverka biltrafiken nämnvärt.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
10.2.3

TILLGÄNGLIGHET
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och äldre kommer att förbättras något med
en ny utformning av trafikplats Elineberg. I den nya utformningen får gångbanan en ökad bredd och
därmed skapas en tillgängligare gångbana. Genom Jordbodalen är sträckningen oförändrad.
I övrigt finns det stora nivåskillnaderna kvar både längs bussgatan och genom Jordbodalen, vilket är
det stora tillgänglighetsproblemet i området.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Avsaknad av fysisk barriär
Vid en ny utformning av trafikplats Elineberg blir det tryggare att gå och cykla, då man inte behöver
samutnyttja körbanan. Förbindelsestråket i nord-sydlig ledd blir tryggare och enklare att använda,
vilket minskar barriärverkan. En ytterligare minskning av barriären är att man inte behöver korsa
körbana för bussar i samband med att man använder tunneln mot Elineberg. Dock kvarstår den fysiska
barriären genom Jordbodalen.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Mental barriär
Varje länk i en pendlarsträcka som förbättras minskar motståndet i resan och därigenom minskar även
den mentala barriären. I framförallt pendlarperspektiven men även till viss del i det lokala perspektivet
gör en ny utformning av trafikplats Elineberg att människor blir uppmuntrade att förflytta sig till fots
och med cykel mellan stadsdelarna. Denna positiva förstärkning minskar den mentala barriären. Dock
kvarstår att sträckningen inte är gen i det lokala perspektivet och fortsatt ha nivåskillnader, vilket gör
att en viss mental barriär fortsatt kan komma att finnas.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Närhet till service/publika lokaler
Närheten till service och publika lokaler inom det lokala sammanhanget Närlunda-Elineberg ökar inte
med en ny utformning av trafikplats Elineberg.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
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10.2.4

TRYGGHET OCH HÄLSA
Trygghet – Dag
Att skapa bredare och separat utrymme för gående och cyklister är bra för trygghetsuppfattningen.
Det skulle kunna leda till att fler vistas på sträckan. En separerad cykelbana kommer också att öka
tryggheten för cyklisterna jämfört med dagens utformning. Flera otrygghetsfaktorer kvarstår dock till
exempel att sträckan upplevas ligga långt från bebyggelse och nära stora vägar.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Trygghet – Natt
Åtgärden förväntas kunna påverka tryggheten positivt nattetid, främst genom att cykelbanan är
separerad från busstrafiken. I övrigt kvarstår flera otrygghetsfaktorer som avstånd till bebyggelse,
närhet till stora vägar samt stora områden med vegetation.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Buller
Idag är de västra delarna av Närlunda bullerutsatta på grund av trafiken på Malmöleden. En
ombyggnation av trafikplats Elineberg kan ha en viss positiv påverkan på bullernivåerna i närmiljön
eftersom vägarna kommer att hamna något längre ifrån befintlig bebyggelse. Det finns möjligheter att
sätta upp bullerskydd om trafikplatsen byggs om.
Dock kommer inte trafikflödena på gatorna minskas eller hastigheterna på biltrafiken att sänkas, till
följd av ombyggnaden, vilka är de största källorna till buller.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Luftföroreningar
Idag bedöms luftkvalitén Närlunda vara bra. En ombyggnation av trafikplats Elineberg bedöms inte
påverka luftkvalitén i Närlunda
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Fysisk aktivitet
Högre standard och prioritering för gång och cykel, i form av bredare gångbanor och separerade
cykelbanor skapar bättre förutsättningar för att vara fysiskt aktiv och gör det mer attraktivt att gå och
cykla.
Bedömning: 4 (Något bättre)

10.2.5

NATURVÄRDE
Klimatreglering
En förändring av trafikplatsens utformning bör inte leda till någon påverkan av klimatreglerande
faktorer. På bussgatans mellersta och norra del krävs breddning av vägen, vilket innebär att befintligt
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dike tas i anspråk. Förutsatt att dagvatten tas om hand genom att anlägga nytt dike eller kulvert under
trottoaren, bör inte åtgärden påverka de klimatreglerande faktorerna.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Påverkan på växlighet
Där bussgatan försvinner i södra änden av sträckan kan naturmark nyanläggas. Denna nyanläggning
kommer till stor del att ske på mark som är kompakterad av många års användning som köryta. Det
ger inte optimala förutsättningar för god etablering av växtlighet. Samtidigt försvinner redan uppvuxen
vegetation och hårdgjord yta skapas där den nya påfartsrampen nyanläggs. Vid trafikplatsen kommer
en del växlighet att tas bort, se figur 34.
I det stora hela kommer det att ta tid för att komma till samma vegetationsvolym som idag kring
platsen.

Figur 34: Växlighet som kommer att tas bort vid ombyggnad av trafikplatsen
Längre norrut, längs befintlig bussgata breddas befintlig gångbana österut. Ytan är idag ett dike som till
största delen är en gräsyta men då träd finns intill får aktsamhet om rötter tas vid schaktning för den
nya gångbanan.
Bedömning: 2 (Något sämre)
Påverkan på djurliv
Den vegetation som går förlorad i och med förflyttningen av bussfilen tar ett tag att återetablera på
den nya platsen. Under den tiden försvinner vegetationsvolym som insekter och dylikt kan nyttja idag.
Försämringen blir dock mindre med tiden samtidigt som det ges nytt utrymme för återplantering längs
gamla bussgatan.
I stort bedöms inte djurlivet påverkas nämnvärt av ombyggnaden.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
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10.2.6

KULTURELLA TJÄNSTER
Landskapsbild
Den storskaliga trafiklösningen intill trafikplats Elineberg förändras när bussfilen förflyttas, men
förminskas egentligen inte. Landskapsbilden påverkas därför inte i någon större grad av denna åtgärd.
Det blir en viss förbättring för de boende på Liebäckskroken när den intilliggande bussfilen byts ut mot
en gång- och cykelbana och mer grönyta kan anläggas intill bostadsfastigheterna. Samtidigt innebär
förslaget även en viss försämring eftersom uppvuxen vegetation som skärmar av mot Malmöleden
försvinner och det tar tid innan motsvarande växtlighet växer upp igen. Korsningen invid
Elinebergsplatsen förändras inte heller i förslaget utan förblir storskalig.
Bedömning: 2 (Något sämre)
Karaktär och identitet
Åtgärden förändrar inte platsens identitet, en storskalig trafiklösning ersätts med en nästan lika
storskalig trafiklösning. Karaktären av platsen förändras inte heller i någon större grad, funktionen är i
stort sett densamma utan större skillnad i flödet av människor och fordon på platsen.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Rekreation/fritid
Åtgärden har en positiv inverkan på möjlighet till rekreation eftersom bussgatan flyttas längre från
parken och bebyggelsen, vilket skapar förutsättningar för ytterligare ett grönt gång- och cykelstråk
längs delar av den befintliga bussgatan.
Bedömning: 4 (Något bättre)

10.2.7

DRIFT- OCH UNDERHÅLL
Barmark
Någon större förändring av drift- och underhåll vid barmarksförhållanden väntas inte av detta
alternativ.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Vinterväglag
I detta alternativ tillkommer en ny cykelbana, bussgatan flyttas och befintliga ramper förändras.
Befintliga körslingor kan behöva kompletteras något, men bedöms inte utgöra någon större skillnad
från dagens vinterväghållning.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
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10.2.8

MARKÄGARFÖRHÅLLANDE
Intrång på befintlig boendemiljö
Inget intrång är aktuellt.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Marktillgång
Ombyggnationen av trafikplatsen ryms inom ursprunglig fastighet, en kommunal gatufastighet.
Åtgärden skapar därför inte några konsekvenser ur markägarperspektiv.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Planförfarande
I detta förslag kommer troligtvis en vägplan behöva upprättas. Dessutom görs bedömningen att
gällande detaljplan kommer att behöva ändras. Det kommer att vara aktuellt att skifta
huvudmannaskapet för delar av platsen från Trafikverket till Helsingborgs stad. Dock bedöms inte
planförfarandet vara komplicerat.
Bedömning: 2 (Något sämre)

10.2.9

KOSTNADER
Kostnader för att bygga om trafikplats Elineberg är grovt beräknad till cirka 16 Mkr. I denna kalkyl ingår
även en ombyggnad av gång- och cykelbanan mellan Ramlösavägen och Närlundavägen. Kostnaden för
gång- och cykelbanan är uppskattad till 6,6 Mkr och för trafikplatsen är kostnaden uppskattad till cirka
9,3 Mkr.
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10.3

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV TRAFIKPLATS ELINEBERG
En sammantagen bedömning av trafikplatslösningen är att förslaget har flera fördelar inom de
trafiktekniska kategorierna. Både den lokala resa och pendlarresan gynnas av detta förslag men där
återigen pendlarresans får flest positiva effekter. Det blir trafiksäkrare, tryggare och tillgängligare. Den
lokala resan mellan Elineberg och Närlunda får framförallt en tryggare och trafiksäkrare lösning men
tillgängligheten mellan Elineberg och Närlunda förbättras inte avsevärt i detta förslag.
Vid den nya trafikplatslösningen bedöms det även bli en del grönska som måste tas bort i samband
med att den nya rampen ska anläggas, vilket får ett litet utslag i konsekvensbedömningen.

NY TRAFIKPLATS
Trafiksäkerhet
5
Markägarförhållande

4

Hållbara transporter

3
2
1
Drift och underhåll

0

Kulturella tjänster

Tillgänglighet

Trygghet och hälsa

Naturvärde
Figur 35: Samlad bedömning av ombyggnad av trafikplats Elineberg
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11.

FÖRENKLAD OMBYGGNAD AV TRAFIKPLATS ELINEBERG

11.1

BESKRIVNING AV UTREDNINGSALTERNATIVET
Detta fjärde alternativ innebär en mindre ombyggnad av trafikplats Elineberg än vad som beskrivits
ovan i kapitel 10. Den befintlig trafikföring kring trafikplats Elineberg beskrivs i kapitel 10, se figur 30.
Detta ombyggnadsförslag går ut på att i större grad utgå från befintlig infrastruktur och därigenom
minska både kostnader och miljöpåverkande faktorer. I illustrationen, figur 36, visas den övergripande
trafikföringen.All busstrafik föreslås flyttas ut på dagens befintliga påfartsramp och österut löper
busstrafiken längs ett eget busskörfält (1, gröna pilar österut). Busstrafiken österut går i blandtrafik går
denna lösning ut på att en bussfil anläggs österut mot Elineberg inom den befintliga påfarten till
Malmöleden (1 röda/gröna pilar västerut).
Bussgatan till och från Närlunda trafikerar en ny korsningspunkt (2), som fortsätter vidare norrut på
befintlig bussgata. Busstrafiken österut mot Elineberg får väjningsplikt mot motortrafiken västerut mot
Malmöleden och Helsingborg C. Innan korsningen med Ramlösavägen/Elinebergsplatsen går
busskörfältet österut mot Elineberg ihop med övrig motortrafik, där biltrafiken österifrån har
väjningsplikt (3). Avfartsrampen från Malmöleden smalnas i samband med detta av till en fil.
En ny separerad gång- och cykelbana anläggs i bussgatans gamla sträckning. När bussgatan återgår i sin
befintliga sträckning (2) fortsätter gång- och cykelbanan på östra sidan längs bussgata. Längre norrut
vid busshållplatsen på bussgatan föreslås cykelbanan flyttas över till västra sidan och fortsätta sin
sträckning enligt utformningsalternativet för ombyggd bussgata, se figur 23. Förslaget är projekterat
och visas i figur 37 nedan. Det uppritade förslaget biläggs även rapporten.

Figur 36: Nytt förslag av trafikföring vid trafikplats Elineberg
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Förslaget kommer att skapa förutsättningar för att skala ner korsningen
Ramlösavägen/Elinebergsplatsen och göra denna mer stadsmässig samtidigt som det finns möjligheter
att skapa bättre gång- och cykelkopplingar runt korsningen. En mindre korsning kommer också frigöra
yta som kan skapa nya grönområden.

Figur 37: Projektering av ny utformning av trafikplats Elineberg (busskörfält gröna)
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11.2

KONSEKVENSBESKRIVNING AV FÖRENKLAD OMBYGGNAD AV TRAFIKPLATS
ELINEBERG

11.2.1

TRAFIKSÄKERHET
Gång
Genom en ombyggnad av trafikplats Elineberg kommer gångvägarna att förändas något mellan
Elineberg och Närlunda. Gående längs bussgatan kommer i detta förslag kunna gå helt separerat från
buss- och biltrafik mellan Närlunda och Elinebergsplatsen eftersom bussgatan flyttas bort från gångoch cykeltunneln. Gående kommer alltså inte behöva korsa bussgatan i detta förslag och därmed ökar
trafiksäkerheten något.
I övrigt är sträckningen för gångtrafik oförändrad.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Cykel
En ny utformning av trafikplats Elineberg kommer att påverka cyklisternas trafiksäkerhet positivt.
Cyklisterna får en helt separat dubbelriktad cykelbana på östra sidan av bussgatan. I denna utformning
kommer cyklisterna inte behöva vistas i bussgatan. Däremot kommer det att finnas behov av att korsa
bussgatan längre norrut för färd till och från centrala Helsingborg. Detta sker förslagsvis vid
hållplatsläget.
I detta förslag kommer trafiksäkerheten förbättras både för cyklister från södra Helsingborg, som
kommer via tunneln, och för cyklister som färdas längs Ramlösavägen.
Olycksrisken vid korsningen med gång- och cykeltunneln kommer också försvinna då bussgatans
dragning förvinner vid denna plats.
På det hela taget bedöms trafiksäkerheten för cyklister att öka.
Bedömning: 5 (Mycket bättre)
Kollektivtrafik
Detta alternativ innebär två nya korsningspunkter mellan busstrafik och allmän trafik; en där bussfilen
ansluter till påfartsrampen och den andra strax innan korsningen Ramlösavägen/Elinebergsplatsen där
biltrafiken från avfartsrampen mot Elineberg, se figur 36.
I den östra korsningspunkten har biltrafiken väjning mot busstrafiken och i den västra
korsningspunkten har busstrafiken väjningsplikt mot trafiken mot Malmöleden. I den västra punkten
råder god sikt. Utformningen av körbanebredden och mötet med bussgatan är avgörande för
hastigheten på biltrafiken mot Malmöleden. En påfartsramp är normalt sett en accelerationssträcka.
Hastigheterna på påfartsrampen bör dock inte vara så höga då det idag råder 60 km/h på aktuell
sträcka av Malmöleden. Flödena på påfartrampen bedöms dessutom vara så pass låga att det kommer
att finnas luckor för busstrafiken att korsa påfartrampen och ta sig vidare österut på bussgatan. Därför
bedöms inte trafiksäkerheten för kollektivtrafiken påverkas nämnvärt i denna punkt.
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Däremot skapar utformningen en tydligare och säkrare körväg genom korsningen
Ramlösavägen/Elinebergsplatsen. Idag kör bussarna, som ska österut, genom korsningen diagonalt
från nordväst till sydost. I ombyggnadsförslaget kommer denna ström att tas bort, vilket gör att
bussarna kommer att anlända in i korsningen på rätt ställe, som i traditionell korsning.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Motorfordon
Trafiksäkerheten för biltrafiken kommer att påverkas positivt av förslaget eftersom dagens storskaliga
entré på den tvåfiliga rampen från Malmövägen in i stadsmiljön till Ramlösavägen skalas ner till ett
körfält där trafiken från Malmövägen har väjningsplikt inför korsningen. Detta bör ha dämpande effekt
på biltrafikens hastigheter.
Bedömning: 4 (Något bättre)
11.2.2

HÅLLBARA TRANSPORTER
Gång
Utformningen skapar mer utrymme och bättre framkomlighet för fotgängare, vilket förväntas öka
andelen som väljer att promenera längs sträckan, i första hand för lokala resor mellan Närlunda och
Elineberg.
På pendlingsnivå, förbättras det förstärkta stråket förutsättningarna för att promenera till målpunkter.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Cykel
Eftersom det i nuläget saknas separerad infrastruktur för cyklister, förväntas en separerad
dubbelriktad cykelbana bidra till att det känns säkrare att ta sig mellan Närlunda och Elineberg för
cyklande i alla åldrar. För den korta resan mellan Elineberg och Närlunda är stäckningen i sig inte
speciellt gen och skapar därför inte de bästa förutsättningar för att få fler att välja cykel när de ska
mellan Elineberg och Närlunda.
Cykelsträckan längs bussgatan är idag redan utmärkt som viktigt pendlarstråk i Helsingborg och det är
vanligt att pendlare cyklar denna sträcka. Att kommunen satsar på förbättringar för cyklister ökar
attraktiviteten i färdvalet. Åtgärden kan därför förväntas ha en viss positiv påverkan på andelen
cyklister ur ett pendlarperspektiv.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Kollektivtrafik
Kollektivtrafiken kommer att påverkas positivt av åtgärden då den längs den norra sträckan trafikerar
gatan själv. Bussarna behöver inte samspela med cyklister och kan därmed upprätthålla en bättre
framkomlighet och komfort. Längs dagens bussgata måste bussarna även invänta varandra vid en smal
passage, vilket påverkar deras komfort och körtid. Längs den nya sträckningen kommer två mötande
bussar kunna mötas obehindrat längs hela sträckan. Att det är väjningsplikt när bussen ska upp på
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rampen mellan Malmöleden och Elinebergsplatsen förväntas inte innebära något hinder då sikten är
god och trafikflödet relativt lågt. Att busstrafiken västerut i detta förslag kör i blandtrafiken en kortare
sträcka kommer heller inte ha någon påverkan på restid eller komfort för resenärer.
En potentiell ombyggnad av korsningen Ramlösavägen/Elinebergsplatsen kommer höja
framkomligheten för kollektivtrafiken i form av att det blir renare trafikströmmar och kortare
omloppstider i trafiksignalen.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Motortrafik
Förslaget påverkar bilister i liten omfattning. I förslaget görs inga större konkreta åtgärder i
infrastrukturen som gör det svårare eller mindre attraktivt att välja bilen. Att infarten från Malmöleden
mot Elineberg regleras med väjningsplikt samt minskas från att vara tvåfältig till att bli enfältig
förväntas inte påverka andelen bilresenärer.
Förslaget skapar dock förutsättningar, genom en tillgängligare och säkrare lösning, för att fler ska välja
att gå eller cykla men i stort bedöms förslaget inte påverka biltrafiken nämnvärt.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
11.2.3

TILLGÄNGLIGHET
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar
Tillgängligheten för personer med funktionsnedsättningar och äldre kommer att förbättras något med
en ny utformning av trafikplats Elineberg. I den nya utformningen får gångbanan en ökad bredd och
därmed skapas en tillgängligare gångbana.
Tillgängligheten blir dessutom bättre för fotgängare om man kompletterar med ett nytt
övergångsställe på den västra sidan av korsningen mellan Ramlösavägen och Liebäckskroken.
I övrigt finns det stora nivåskillnaderna kvar både längs bussgatan och genom Jordbodalen, vilket är
det stora tillgänglighetsproblemet i området.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Avsaknad av fysisk barriär
Vid en ny utformning av trafikplats Elineberg blir det tryggare att gå och cykla, då man inte behöver
samutnyttja körbanan. Förbindelsestråket i nord-sydlig ledd blir tryggare och enklare att använda,
vilket minskar barriärverkan. Ytterligare minskning av barriären är att man inte behöver korsa körbana
för bussar i samband med att man använder tunneln mot Elineberg, samt att korsningen
Ramlösavägen – Liebäckskroken blir enklare att korsa med fler övergångsställen.
Dock kvarstår den fysiska barriären genom Jordbodalen.
Bedömning: 4 (Något bättre)
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Mental barriär
Varje länk i en pendlarsträcka som förbättras minskar motståndet i resan och därigenom minskar även
den mentala barriären. I framförallt pendlarperspektiven men även till viss del i det lokala perspektivet
gör en ny utformning av trafikplats Elineberg att människor blir uppmuntrade att förflytta sig till fots
och med cykel mellan stadsdelarna. Denna positiva förstärkning minskar den mentala barriären. Dock
kvarstår att sträckningen inte är gen i det lokala perspektivet och fortsatt har nivåskillnader, vilket gör
att en viss mental barriär fortsatt kan komma att finnas.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Närhet till service/publika lokaler
Närheten till service och publika lokaler inom det lokala sammanhanget Närlunda-Elineberg ökar inte
med en ny utformning av trafikplats Elineberg.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
11.2.4

TRYGGHET OCH HÄLSA
Trygghet – Dag
Att skapa bredare och separat utrymme för gående och cyklister är bra för trygghetsuppfattningen.
Det skulle kunna leda till att fler vistas på sträckan. En separerad cykelbana kommer också att öka
tryggheten för cyklisterna jämfört med dagens utformning. Flera otrygghetsfaktorer kvarstår dock till
exempel att sträckan upplevas ligga långt från bebyggelse och nära stora vägar.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Trygghet – Natt
Åtgärden förväntas kunna påverka tryggheten positivt nattetid, främst genom att cykelbanan är
separerad från busstrafiken. I övrigt kvarstår flera otrygghetsfaktorer som avstånd till bebyggelse,
närhet till stora vägar samt stora områden med vegetation.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Buller
Idag är de västra delarna av Närlunda bullerutsatta på grund av trafiken på Malmöleden. En mindre
ombyggnation av trafikplats Elineberg kan ha en viss positiv påverkan på bullernivåerna i närmiljön
eftersom bussgatan kommer att hamna något längre ifrån befintlig bebyggelse.
Dock kommer inte trafikflödena på gatorna minskas eller hastigheterna på biltrafiken att sänkas, till
följd av ombyggnaden, vilka är de största källorna till buller.
Bedömning: 4 (Något bättre)
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Luftföroreningar
Idag bedöms luftkvalitén i Närlunda vara bra. En mindre ombyggnation av trafikplats Elineberg bedöms
inte påverka luftkvalitén i Närlunda
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Fysisk aktivitet
Högre standard och prioritering för gång och cykel, i form av bredare gångbanor och separerade
cykelbanor skapar bättre förutsättningar för att vara fysiskt aktiv och gör det mer attraktivt att gå och
cykla.
Bedömning: 4 (Något bättre)
11.2.5

NATURVÄRDE
Klimatreglering
En mindre förändring av trafikplatsens utformning bör inte leda till någon påverkan av
klimatreglerande faktorer. På bussgatans mellersta och norra del krävs breddning av vägen, vilket
innebär att befintligt dike tas i anspråk. Förutsatt att dagvatten tas om hand genom att anlägga nytt
dike eller kulvert under trottoaren, bör inte åtgärden påverka de klimatreglerande faktorerna.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Påverkan på växtlighet
Med detta alternativ tas endast mindre grönytor i anspråk för ny infrastruktur för att ansluta
bussgatan till påfartsrampen. Samtidigt kan naturmark nyanläggas där bussgatan försvinner i södra
änden av sträckan, samt där avfartsrampen från Malmöleden till Elineberg avsmalnas från två till ett
fält. Denna nyanläggning kommer till stor del att ske på mark som är kompakterad av många års
användning som köryta. Det ger inte optimala förutsättningar för god etablering av växtlighet.
Längre norrut, längs befintlig bussgata breddas befintlig gångbana österut. Ytan är idag ett dike som till
största delen är en gräsyta men då träd finns intill får aktsamhet om rötter tas vid schaktning för den
nya gångbanan.
Förslaget ger förutsättningar för att plantera mer träd och få in mer grönska och förväntas därför leda
till en viss förbättring.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Påverkan på djurliv
I stort bedöms inte djurlivet påverkas nämnvärt av ombyggnaden.
Majoriteten av den befintliga vegetationsvolymen finns kvar som insekter och dylikt kan nyttja,
avståndet förlängs något mellan motortrafik och jordbodalen då bussgatan förflyttas i sidled.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
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11.2.6

KULTURELLA TJÄNSTER
Landskapsbild
Den storskaliga trafiklösningen intill trafikplats Elineberg förändras inte i stort när bussfilen förflyttas.
Dock innebär förslaget att korsningen Ramlösavägen/Elinebergsplatsen förändras till att bli mer
stadsmässig, vilket har en positiv påverkan av landskapsbilden. Det blir en viss förbättring för de
boende på Liebäckskroken när den intilliggande bussfilen byts ut mot en gång- och cykelbana och mer
grönyta kan anläggas intill bostadsfastigheterna.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Karaktär och identitet
Genom en stadsmässig förändring av korsningen Ramlösavägen/Elinebergsplatsen kommer platsens
karaktär och identitet påverkas något positivt, funktionen är dock i stort sett densamma.
För övrigt kommer inte utredningsalternativets karaktär eller identitet att förändras nämnvärt.
Påfartsrampen från Ramlösavägen mot Malmöleden kommer i detta förslag att få en helt ny
gestaltning och karaktär eftersom rampen byggs om för dubbelriktad trafik. Karaktären av en
påfartsramp försvinner och ersätts av en stadsgata.
Bedömning: 4 (Något bättre)
Rekreation/fritid
Åtgärden har en positiv inverkan på möjlighet till rekreation eftersom bussgatan flyttas längre från
parken och bebyggelsen, vilket skapar förutsättningar för ytterligare ett grönt gång- och cykelstråk
längs delar av den befintliga bussgatan.
Bedömning: 4 (Något bättre)

11.2.7

DRIFT- OCH UNDERHÅLL
Barmark
Någon större förändring av drift- och underhåll vid barmarksförhållanden väntas inte av detta
alternativ.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Vinterväglag
I detta alternativ tillkommer en ny cykelbana, bussgatan flyttas och befintliga ramper förändras.
Befintliga körslingor kan behöva kompletteras något, men bedöms inte utgöra någon större skillnad
från dagens vinterväghållning.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
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11.2.8

MARKÄGARFÖRHÅLLANDE
Intrång på befintlig boendemiljö
Inget intrång är aktuellt.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Marktillgång
Ombyggnationen av trafikplatsen ryms inom ursprunglig fastighet, en kommunal gatufastighet.
Åtgärden skapar därför inte några konsekvenser ur markägarperspektiv.
Bedömning: 3 (Oförändrat)
Planförfarande
I detta förslag görs bedömningen att gällande detaljplan kanske kommer att behöva ändras. Dock
bedöms inte planförfarandet vara komplicerat. Det kommer dock att vara aktuellt att skifta
huvudmannaskapet för delar av platsen från Trafikverket till Helsingborgs stad.
Bedömning: 3 (Oförändrat)

11.2.9

KOSTNADER
Kostnader för att bygga om trafikplats Elineberg är grovt beräknad till drygt 10 Mkr. I denna kalkyl
ingår även en ombyggnad av gång- och cykelbanan mellan Ramlösavägen och Närlundavägen.
Kostnaden för gång- och cykelbanan är uppskattad till 6,6 Mkr och för trafikplatsen är kostnaden
uppskattad till cirka 3,4 Mkr.
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11.3

SAMMANTAGEN BEDÖMNING AV FÖRENKLAD OMBYGGNAD TRAFIKPLATS
ELINEBERG
Liksom i föregående alternativ för ny utformning av trafikplatsen har denna förenklade
trafikplatslösning flera fördelar inom de trafiktekniska kategorierna. Både den lokala resa och
pendlarresan gynnas av detta förslag men där återigen pendlarresans får flest positiva effekter. Det
blir trafiksäkrare, tryggare och tillgängligare. Den lokala resan mellan Elineberg och Närlunda får
framförallt en tryggare och trafiksäkrare lösning men tillgängligheten mellan Elineberg och Närlunda
förbättras inte avsevärt mycket i detta förslag.
Genom den nya utformningen av korsningen Ramlösavägen/Elinebergsplatsen som görs mer
stadsmässig och där mer grönska får komma in påverkar landskapsbild, karaktär och identitet i positiv
bemärkelse.

FÖRENKLAD TRAFIKPLATS
Trafiksäkerhet
5
Markägarförhållande

4

Hållbara transporter

3
2
1
Drift och underhåll

0

Kulturella tjänster

Tillgänglighet

Trygghet och hälsa

Naturvärde
Figur 35: Samlad bedömning av ombyggnad av förenklad ombyggnad av trafikplats Elineberg
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12.

SAMMANTAGEN BEDÖMNING
Bro-alternativet skiljer sig tydligt från de tre andra utredningsalternativen främst genom att det skapar
bra möjligheter att förbättra kopplingen mellan Närlunda och Elineberg. Bron kommer att skapa
förutsättningar för en gen, tillgänglig och trafiksäker lösning. Däremot kommer tryggheten genom
dalen fortsatt att vara en faktor som kan påverkar resvalet negativt.
Utifrån kommunens bedömningar av påverkan på växtlighet kommer bron leda till stora ingrepp i
Jordbodalens trädridå, vilket kommer få inverkan på Jordbodalens landskapsbild och karaktär. Platsen
kommer också att ytterligare urbaniseras. Å andra sidan kan upplevelsen av ravinen och dalen förhöjas
av en bro genom att det ges möjlighet att blicka ut över denna lite från ovan. Många stora träd
kommer att behöva fällas och kommunens bedömning är att dessa är svåra att återplantera. Trädens
värde är uppskattade till mellan 18–25 miljoner kronor. Jordbodalens tysta och stillsamma rum
kommer även att påverkas negativt av en bro.
Även drift- och underhållskostnader kommer öka eftersom förslaget innebär en helt ny sträckning
samt en lösning med en bro som har bropelare i vatten. Det är alltid speciella drift- och
underhållsåtgärder vid en bro, speciellt om bropelarna placeras i vattnet.
När det gäller de tre andra utredningsalternativen kan man konstatera att förslaget med ny utformning
av bussgatan och de båda förslagen på ombyggnation av trafikplatsen ger likartade utfall. För
oskyddade trafikanter bedöms trafiksäkerheten bli ungefär lika bra medan skillnaden mellan förslagen
finns för kollektivtrafiken och biltrafiken. Vid bussgatan är situationen i stort sett oförändrad från
dagens situation, medan förändringarna av ramperna och korsningen vid Ramlösavägen i de båda
trafikplatslösningarna bedöms leda till något högre trafiksäkerhet.
Varken alternativet med bussgatan eller de båda alternativen för trafikplatslösningen uppfyller fullt ut
målen för de lokala kopplingarna för oskyddade trafikanter mellan Elineberg och Närlunda. Däremot
innebär de förbättringar för tillgängligheten för hållbara resor för det övergripande trafiksystemet med
resor till Ramlösa station och Helsingborg C. Förslagen bedöms endast ge små förbättringar av
infrastrukturen, och därigenom tillgängligheten och genheten, för att det ska bli ett mer attraktivt
alternativ för de lokala resorna.
Natur- och landskapspåverkan skiljer mellan de olika alternativen. Både alternativet med bussgatan
och framförallt det första alternativet för ny utformning av trafikplatsen försvinner större volym
växtlighet. Vid den förenklade utformningen av trafikplatsen tas däremot inte ny mark i anspråk för
infrastruktur, samtidigt som grönytor kommer till och det finns förutsättningar för en mer stadsmässig
utformning.
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För översikt presenteras de fyra konsekvensbedömningarna igen:

N Y U T F O R M N I N G B U S S G ATA N

B R O Ö V E R J O R D B O DA L E N
Trafiksäkerhet
Markägarförhållande

Drift och underhåll
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Hållbara transporter

Tillgänglighet
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Figur 36: Konsekvensbedömning av
bro över Jordbodalen
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F Ö R E N K L A D T R A F I K P L AT S
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Figur 37: Konsekvensbedömning bussgatan
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Figur 37: Konsekvensbedömning
ny trafikplats
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Figur 38: Konsekvensbedömning förenklad
trafikplats
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12.1

SAMMANFATTNING KOSTNADER
Den totala kostnaden för respektive utredningsalternativ är svårt att bedöma i detta skede. Utifrån
nuvarande kunskapsläge uppskattas de olika alternativen som följande.
För broalternativet finns en kostnadsbedömning till 11,8 Mkr. Därutöver tillkommer kostnad för
markköp samt en investeringskostnad för att anlägga gång- och cykelbana mellan bron och befintlig
gång- och cykelinfrastruktur, både på södra och norra sidan. Utöver detta finns en uppskattning från
kommunen att värdet för de träd som bedöms behöva tas bort ligger mellan 18-25 Mkr.
För ombyggnationen av bussgatan är en grov kostnadsbedömning gjort till cirka 6,6 Mkr. I detta förslag
bedöms inga andra kostnader vara aktuella.
För ombyggnation av trafikplats Elineberg inklusive ombyggnad av gång- och cykelbanan längs befintlig
bussgata bedöms ombyggnaden kosta cirka 16 Mkr.
En förenklad ombyggnad av trafikplats Elineberg är bedömd att kosta drygt 10 Mkr. Den stora
prisskillnaden jämfört med den större ombyggnationen av trafikplats Elineberg är att i detta alternativ
omdisponeras dagens befintliga ramper, vilket ger en billigare lösning.
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12.2

MÅLUPPFYLLELSE
Avslutningsvis görs i detta kapitel en sammanfattning kring hur de fyra alternativen uppfyller
projektets mål. En sammanställning visas i tabell 1 och där grön indikerar att målet är uppfyllt och rött
indikerar att målet inte är uppfyllt. Färgerna ljusröd, gul och ljusgrön ger däremellan en indikation på
hur stor grad målet delvis uppfylls.
Tabell 1. Hur väl uppfyller alternativen projektets mål
(5 gradig skala från grön till röd, grön: målet uppfylls helt, röd målet uppfylls inte alls)
Mål

Ny bro

Ombyggd
bussgata

Ombyggd
trafikplats

Förenklad
ombyggd
trafikplats

Förbättrade tillgänglighet för oskyddade
trafikanter mellan Elineberg och
Närlunda (lokala resan)
Förbättrade tillgänglighet för oskyddade
trafikanter förbi Närlunda i ett större
resperspektiv (pendlarresan)
Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter mellan Elineberg och
Närlunda (lokal resa)
Förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter förbi Närlunda i ett större
resperspektiv (pendlarresan)
Ökad trygghet för gång- och
cykeltrafikanter i Närlunda
Förbättrade möjligheter att resa hållbart
Förbättrad framkomlighet och
trafiksäkerhet för kollektivtrafik
Minimalt intrång i och påverkan på
befintlig växtlighet
Minimal påverkan på djurliv
Positiv eller oförändrad påverkan på
landskapsbild
Alternativen med ombyggd bussgata och ombyggd trafikplats uppfyller flera av projektets mål men
lyckas inte uppfylla ett av uppdragets viktiga mål som är att stärkta kopplingen mellan Närlunda och
Elineberg. Det gör däremot broalternativet.
Trafiksäkerheten bedöms även bli god i såväl ombyggnation av bussgatan som i trafikplatslösningarna.
I broalternativet uppfyller man inte de landskapsrelaterade målen. Ombyggnaden får konsekvenser för
landskapsbild och växtlighet. I övrigt uppfylls flera mål helt eller delvis.
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13.

REKOMMENDATIONER FÖR FORTSATT ARBETE
Arbetsgruppen har med utgångspunkt från den kunskap som sammanställts i denna rapport enats om
att rekommendera följande:
Det alternativ som bäst uppfyller de uppsatta målen och som också bidrar till en bättre närmiljö och en
ökad tillgänglighet för de längre pendligsstråken är alternativet ”Förenklad Ombyggnad av Trafikplats
Elineberg”. Förslaget innebär en helt separat gångbana från Liebäckskroken till Närlunda som ger en
ökad trygghet längs en viktig skolväg för barn. Platsen vid dammen kan utvecklas till en bättre miljö
med större ytor för t.ex. bänkar och en plats med större upplevelsevärden. Åtgärden ger också större
flexibilitet för vidare utveckling av trafiksituationen vid Elinebergsplatsen. För de långväga
cykelpendlarna innebär lösningen också en helt separat cykellösning utan konflikt med busstrafiken.
Alternativet ”ombyggd bussgata” ger förbättringar med bättre ytor för gång och cykeltrafiken men
löser inte trafiksäkerhetsfrågan och konflikter mellan cyklister och bussar.
Den mer storskaliga lösningen ”Ny utformning av trafikplats Elineberg” ger också många positiva
effekter för gående och cyklister men innebär en mindre flexibel trafiklösning vid Elinebergsplatsen
och innebär också ytterligare en ramp som blir mer kostsam än den förenklade ombyggnationen.
”Broalternativet” innebär en ökad tillgänglighet och genhet mellan Närlunda och Elineberg och ger
positiva effekter för hållbara transporter och trafiksäkerheten men innebär också stor negativ
påverkan på naturvärden, djurliv och växtlighet som är oönskad. Ett stort antal träd med höga värden
behöver fällas och upplevelsen från ravinen förändras. Alternativet innebär behov att lösa in
kvartersmark och skär in i nuvarande bostadsgård på Elinebergs sidan.
Arbetsgruppen rekommenderar därför att arbeta vidare med alternativet ”Förenklad ombyggnad av
trafikplats Elineberg” och att i samverkan med trafikverket arbeta vidare för denna lösning.
I det vidare arbetet kan bulleråtgärder längs motorvägen med t.ex. en bullerskärm skapa ytterligare
förbättringar av upplevelsen längs ravinen och den nya platsen vid foten av dammen.
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