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1. Bakgrund och syfte
IKEA och IKANO etableras på Östra Torp med öppning 8 maj 2013. Illustra-
tionskarta från utställningshandlingen redovisas nedan.,
Syftet med detta PM är att utreda om kv Sågen kan bebyggas med kontor utan att 
nämnvärt öka trafikbelastningen i korsningen väg 44-Tavlegatan.

SÅGEN

Illustrationskartan visar läge för etablering 
av IKEA och IKANO i förhållande till Sågen 
(i nedre sydöstra hörnet).

väg 44

E6

Tavlegtan
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2. Befintliga förhållanden och tillkommande  
trafikalstring från planerad utbyggnad i Sågen
Dagens trafik i korsningen väg 44-Tavlegtan samt prognos med både Västra och 
Östra Torp utbyggda redovisas nedan. 

Tavlegatan
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Trafikasltring 2009. Prognos med både Västra och Östra Torp utbyggda.
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Korsningen väg 44-Tavlegatan. ►
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SÅGEN

N

Korsningen med Tavlegatan är ombyggd med fler körfält för att klara den till-
kommande trafiken.
Verksamheten i Sågen har omfattat diverse verksamheter, bland annat handel, 
kontor, sällanköp mm som nu är nedlagda. Den totala ytan har beräknats till cirka 
1 670 m2 BTA. 
Nu planeras kontor på en yta av cirka 6 090 m2 BTA med två alterantiva ut-
formningar - 260 cellkontor eller 390 i landskap (23,4 m2 respektive 15,6 m2 per 
kontorsplats).
Om man antar ett mellanting, 350 kontorsplatser, där varannan har en parke-
ringsplats får man cirka 200 p-platser inklusive besöksplatser. Illsutrationen ned-
an omfattar 225 platser.

Illustration till nya kontor i Sågen.

Man kan räkna med en maxalstring på morgonen på 100 fordon/timme och lika 
många på eftermiddagen. Man anländer cirka kl 7-9 och lämnar cirka kl 16-18. 
Om man antar att 15% skall norrut, 15% söderut på E6 och 20% västerut belastar 
65% korsningen väg 44-Tavlegatan.
Det innebär då 65 fordon under maxtimmen fördelade 80/20, det vill säga 80% 
kör ut från kontoret eller cirka 50 fordon. Av dessa kan 10% antas vara kunder 
hos Västra eller Östra Torp och medför därför inga ytterligare trafikökning utan 
ingår i de tidigare prognoserna. Återstår då cirka 45 fordon från och cirka 10 till 
kontoret som skall jämföras med belastningen från en tänkt renoverad verksam-
het i Sågen.
Om man då antar en relativt lågintensiv verksamhet på de cirka 1 670 m2 med 
ett parkeringsbehov på 25/1000 m2, det vill säga cirka 40 platser som då betjänar 
relativt lågintensiv handel där kunder uppehåller sig i snitt en timme får man en 
alstring på 80 under maxtimmen.
Detta kan jämföras med de tidigare beräknade 100 för de planerade kontoren. 

Tavlegatan
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3. Utvärdering
Man ser att skillnaden i trafikalstring är marginell under maxtimmen för de olika 
verksamheterna - befintlig och planerad - i Sågen eller cirka 20. Av dessa belas-
tar då 65% korsningen och 10% räknas bort som ingående i kundunderlaget till 
IKEA/IKANO. Återstår cirka 12 bilar
Detta kan jämföras med utbygnaden av IKEA/IKANO som beräknas medför en 
trafikökning från cirka 90 per timme till cirka 2 120. Den planerade utbyggnaden 
i Sågen påverkar kapaciteten således i mycket liten utsträckning. Man kan också 
uttrycka det så att den ingående trafiken i maxtimmen i korsningen beräknas 
uppgå till 6 220 fordon efter utbyggnad och att det kan beräknas tillkomma cirka 
12 eller cirka 0,2%. Om man istället räknar med att alla 100 tillkommer utgör det 
cirka 1,6%.
Om man ändå får problem i korsningen väg 44-Tavlegatan som då i huvudsak 
orsakas av IKEA/IKANO, bör man överväga att bygga ut ett separat körfält för 
vänstersvängande trafik från söder i Tavlegatan. Man kan då köra svängande tra-
fik i samma fas i istället för som nu helt separata faser. Oftast slipper man då en 
signalfas eftersom få bilar korsar väg 44. Innan detta utförs bör trafiken räknas 
efter öppnadet i maj 2013.
En annan möjlig åtgärd skulle kunna vara att bara tillåta högersväng ut från Så-
gen-Torpsvägen. Färre skulle då välja att köra ut på väg 44 även om det är möjligt 
att vända i cirkualtionsplats i norr utanför IKANO. Man kan då räkna med att 
det inte uppkommer någon ökad trafik i korsningen väg 44-Tavlegtan på grund 
av den planerade exploateringen.
Sammanfattningsvis beräknas utbyggnaden av kontorsfastigheten påverka ytterst 
marginellt - mycket under 1%.
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