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1. Sammanfattning  
 
Svedala kommun har påbörjat planarbete för att möjliggöra för Lidl att etablera en matvarubutik inom 
fastigheten Svedala 122:71. Atkins har fått i uppdrag att bedöma framtida trafikflöden och 
parkeringsbehov, göra kapacitetsberäkningar för korsningspunkter, samt utföra bullerberäkningar 
utifrån föreslagen utbyggnad. I uppdraget ingår även att identifiera lämpliga åtgärder för att öka 
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
 
Fordonstrafiken är i dagsläget måttlig inom fastigheten och på angränsande vägar. Mest trafikerad är 
Hyltarpsvägen, vars östra och västra del har en årsdygnsmedelstrafik (ÅDT) på 9 000 respektive 
4 500 fordon per dygn, samt Företagsgatan, vars södra och norra del har en ÅDT på 4 000 respektive 
1 600 fordon per dygn. Trafikmätningar gällande Hyltarpsvägen och Företagsgatan är från juni 2019. 
 
Lidl-etableringen beräknas alstra ca 500 fordon ÅVDT (årsvardagsdygnstrafik), av vilka 12 % antas 
besöka matvarubutiken för dimensionerande maxtimme. Detta innebär att korsningen 
Företagsgatan/Verkstadsgatan belastas med ungefär 60 fordon in/ut under en och samma timme. 
Inräknat trafikalstringen från Lidl beräknas den södra delen av Företagsgatan, mellan 
cirkulationsplatsen och Verkstadsgatan, för år 2025 samt år 2040 få en ÅDT på ca 4 400 respektive 
5 400 fordon per dygn. Hyltarpsvägen öster om cirkulationsplatsen beräknas för samma årtal få en 
trafik på ca 9 800 respektive 12 200 fordon per dygn. 
 
Det framtida parkeringsbehovet för Lidl har beräknats genom uppskattningar utifrån 
färdmedelsfördelning i kommunen och liknande kommuners parkeringsnormer, m.m. Med detta som 
grund beräknas Lidls parkeringsbehov till 72 bilplatser och 30 cykelplatser, vilket är lägre än det antal 
som Lidl planerar för. 
 
Kapacitetsberäkningen för korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan baseras på uppmätta, och 
sedermera uppräknade, ÅDT-flöden för Företagsgatan, Verkstadsgatan och Hyltarpsvägen samt 
antagna svängandelar för korsningen. Befintliga flöden har kompletterats med antagna flöden för 
tillkommande detaljhandel. Beräkningar har gjorts utifrån tre olika scenarier: 

1. Nuläge år 2019. 
2. Prognosår 2040 med etablering av Lidl. 
3. Prognosår 2040 med etablering av Lidl samt full omvandling av Norra industriområdet. 

 
Kapacitetsberäkningarna visar att Lidls butiksetablering ej skapar några belastningsproblem i 
korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan, varken för nuläge år 2019 eller för prognosår 2040 med 
etablering av Lidl. För scenario 3, prognosår 2040 med etablering av Lidl och full omvandling av Norra 
industriområdet, uppnår korsningen en mindre god standard på grund av de stora trafikmängder som 
antas genereras av omvandlingen av industriområdet. Belastningen beräknas bli som störst på 
Företagsgatans södra del. 
 
Anslutning till gång- och cykelväg finns intill fastighet 122:71 vid Företagsgatan samt Verkstadsgatan. 
Då det är troligt att butiksetableringen kommer leda till en ökning av gång- och cykeltrafiken i området 
samt in/ut ur fastigheten, krävs åtgärder för att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
Föreliggande utredning föreslår därför att en gång- och cykelbana anläggs fram till butiken, enligt ett 
av två alternativa sträckningar. 

• Alternativ 1: Ny sträckning från befintlig gång- och cykelbana på Företagsgatan, över vägen i 
höjd med Verkstadsgatan och vidare fram till butiken längs parkeringens södra sida. 
Dessutom en andra förgrening som fortsätter norrut från korsningen 
Företagsgatan/Verkstadsgatan. 

• Alternativ 2: Ny sträckning från befintlig gång- och cykelbana på Företagsgatan, längre norrut 
och sedan över vägen där Företagsgatan svänger västerut. Sträckningen dras sedan förbi 
befintliga verksamheter inom fastigheten och fram till butiken längs parkeringens norra sida. 

 
Slutligen har bullerberäkningar gjorts för Hyltarpsvägens södra sida, där bostäder är förlagda cirka 37 
meter från vägbanan. Där har tre bullerberäkningar utförts: 

• Nollalternativet utgår från uppmätta trafikmängder i juni 2019. 

• Utredningsalternativ 1 utgår från trafikprognos för år 2040, medräknat trafikalstringen från 
etablering av Lidl. 
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• Utredningsalternativ 2 utgår från trafikprognos för år 2040, medräknat trafikalstringen från 
etablering av Lidl samt full omvandling av Norra industriområdet. 

 
Bullerberäkningarna visar att varken ekvivalenta eller maximala bullergränsvärden överskrids oavsett 
alternativ. 
 

2. Inledning 
 

2.1 Bakgrund och syfte 
 
Svedala kommun arbetar med att upprätta en ny detaljplan för Svedala 122:71. Inom fastigheten 
ämnar Lidl etablera sig, med en butikslokal om 1 300 m2 och lagerlokal om 900 m2 (Lidl, 2017).  
 
Atkins har fått i uppdrag att genomföra kapacitetsberäkningar av trafikflöden och bedöma 
parkeringsbehov, samt att bedöma framtida trafikflöden såväl inom fastigheten som på angränsande 
gator och vägar. Bullerberäkningar ska också göras för bostäder utmed Hyltarpsvägens södra sida. I 
uppdraget ingår även att identifiera lämpliga åtgärder för att öka trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter och förbättra flöden inom fastigheten och i de närliggande korsningarna 
Företagsgatan/Verkstadsgatan och Företagsgatan/Hyltarpsvägen, samt eventuella åtgärder ifall bullret 
överskrider gällande riktvärden. Beräkningar görs både för nuläge (2019) och för år 2040. 
 
Atkins har fått i uppdrag att utföra en trafikutredning som ska omfatta: 

• Parkeringsbehov för Lidl-butik. 

• Bedömning av trafikflöden inom fastigheten 122:71 samt angränsande vägar Företagsgatan, 
Verkstadsgatan, Hyltarpsvägen och anslutning till 108.  

• Kapacitetsberäkningar av korsningspunkten Företagsgatan/Verkstadsgatan. 

• Förslag på åtgärder för ökad trafiksäkerhet, särskilt för oskyddade trafikanter och fungerande 
flöden inom Svedala 122:71 och i korsningarna Företagsgatan/Verkstadsgatan samt 
Företagsgatan/Hyltarpsvägen.  

• En enkel bullerutredning avseende trafikbullerpåverkan från Hyltarpsvägen på bostäder söder 
om Hyltarpsvägen. Eventuella åtgärder ska föreslås om bullret överskrider gällande 
riktvärden.  

 

2.2 Metod 
 
Beräkning av trafikalstring har utförts med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg.  
 
Beräkning av belastningsgrad i korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan har gjorts med Capcal. 
Programmet beräknar belastning och framkomlighet utifrån korsningsutformning, trafikmängd och 
svängandelar. Capcal hanterar korsningar med väjningsplikt, stopplikt, trafiksignaler och 
cirkulationsplatser (ej med högerregel). Korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan regleras idag 
genom högerregeln och har därför beräknats som om den vore reglerad genom väjningsplikt för att ge 
en indikation på belastningsgraden.  
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3. Vägtrafik  
 

3.1 Trafikuppräkning och prognos 
 
I juni 2019 gjordes slangmätningar för det närliggande vägnätet. Trafikmängderna har räknats upp till 
prognosår 2040 med 1,44 % per år för personbilstrafiken och med 1,53 % för den tunga trafiken. 
Uppräkningen baseras på Trafikverkets trafikprognos Trafikuppräkningstal för EVA och manuella 
beräkningar 2014-2040-2060. Den totala trafikökningen mellan 2019 och år 2040 är cirka 36 %.    
 

 
Figur 1. Närliggande vägnät vid planområdet. Ortofoto: Svedala kommun, bearbetning av Atkins, 2019. 

Figur 2 visar trafikmängder och andel tung trafik på Hyltarpsvägen, Företagsgatan, Verkstadsgatan 
och Östra Tvärgatan.  
 
Slingan inom fastigheten Svedala 122:71 har idag inget gatunamn men benämns i denna utredning 
som de östra delarna av Företagsgatan respektive Verkstadsgatan (se figur 1 för gatunamn). Det finns 
idag inga trafikmätningar för den östra delen av Verkstadsgatan. Trafikmängden bedöms för denna 
vägsektion vara förhållandevis låg, med uppskattningsvis ungefär 1 000 fordon ÅDT. Den tunga 
trafiken på den östra delen av Verkstadsgatan bedöms vara likvärdig med den uppmätta trafiken på 
Företagsgatan, med ungefär 13 % tung trafik.   
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Figur 2. Trafikmängder för närliggande vägnät. Trafikmängderna är uppräknade från år 2019 till år 2040. Karta: 
OpenStreetMap, bearbetning av Atkins, 2019. 

Trafikmätningarna visar att cirkulationsplatsen Hyltarpsvägen/Företagsgatan/Östra Tvärgatan idag är 
tämligen trafikerad, dels då cirkulationsplatsen fördelar trafik till och från målpunkter i området, såsom 
McDonalds och bensinstationen Circle K, dels då Hyltarpsvägen är en viktig genomfartsled i västlig-
östlig riktning genom Svedala.  
 
Hyltarpsvägen är hastighetsreglerad till 60 km/h. Samtliga ben i korsningen 
Företagsgatan/Verkstadsgatan är hastighetsreglerade till 40 km/h. Se figur 3.   
 

 
Figur 3. Skyltad hastighet på Hyltarpsvägen, Företagsgatan, Verkstadsgatan och Östra Tvärgatan. Karta: 
OpenStreetMap, bearbetning av Atkins, 2019. 
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4. Ny verksamhet  
 
Lidl ämnar etablera en livsmedelsbutik av Typ 1300, vilken har en planerad butiksyta om 1 331 m2. 
Med lager och övriga utrymmen inräknade har butikstypen en bruttogolvyta om 2 186 m2 (Lidl, 2017). I 
anslutning till lokalen vill Lidl anlägga parkering. Målet för en butik av denna typ är ca 120 platser för 
personbilar, på situationsplanen har man emellertid planlagt för 206 st. Parkeringsplatserna 
dimensioneras till ca 14 m2 per plats. Handikappsplatser, av vilka butiken måste ha minst två stycken, 
upptar en yta på ca 18 m2 per plats (Lidl, 2017). Invid planområdet ligger idag ett mindre postkontor, 
en restaurang, en bensinstation samt en långtradarparkering. Dessa verksamheter delar in- och 
utfarter med den planerade butiken.  
 

 
Figur 4. Situationsplan över Lidl-etableringen. Källa: Lidl, 2019. 

4.1 Beräknat parkeringsbehov för Lidl 
 
Svedala kommun arbetar för närvarade med att ta fram en parkeringsnorm, men saknar i dagsläget 
någon sådan. Den nya P-normen har ännu ej blivit politiskt antagen men ger för handelsplatser med 
livsmedel ett riktvärde på 30 bilplatser per 1 000 m2 BTA (Svedala kommun, 2017). Detta parkeringstal 
ger för Lidl ett bilplatsantal på 39 bilplatser. Då butikslokalen placeras utanför tätortskärnan, samtidigt 
som bilanvändandet i Svedala är relativt högt med 71 % (Region Skåne, 2013), bedöms ett 
bilplatsantal om 39 platser som något lågt.  
 
Detta antagande förstärks då en jämförelse av bilplatsutbudet görs mot andra 
detaljhandelsetableringar i samma storlek; till exempel har COOP Högalid i Trelleborg ungefär 55 
bilplatser, medan Netto i Svedala har ungefär 80 platser.  
 
För att göra en uppskattning av handelsverksamhetens bilparkeringsbehov kan närliggande 
kommuners parkeringsnormer användas. Till exempel kan Trelleborg och Staffanstorps kommuns p-
normer användas för att skatta bil- och cykelplatsbehovet för Lidl. Det kan tilläggas att bilinnehavet i 
Trelleborg och Staffanstorp till stor del överensstämmer med bilinnehavet i Svedala kommun. 
Bilinnehavet i Svedala kommun ligger runt 450 bilar per 1 000 invånare, medan Trelleborg och 
Staffanstorp har ett bilinnehav på 458 respektive 438 bilar per 1 000 invånare (SCB, 2019).  



 

 
6 

4.1.1 Bilplatsbehov 

Bilplatsbehovet beräknas utefter Trelleborgs parkeringsnorm. För bilorienterade handelsplatser anger 
Trelleborgs parkeringsnorm ett parkeringstal på 5 bilplatser per 1 000 m2 BTA för arbetstagare, och 50 
bilplatser per 1 000 m2 för besökare (Trelleborgs kommun, 2007). Beräknat efter en butiksyta om 
1 300 m2 uppgår parkeringsbehovet till 72 bilplatser varav 7 bör anpassas för anställda och 2 för 
rörelsehindrade.    
 

4.1.2 Cykelplatsbehov 

Antal cykelplatser för handelsplatsen kan beräknas med Staffanstorp kommuns parkeringsnorm. 
Parkeringsnormen anger 23 cykelplatser per 1 000 m2 (Staffanstorps kommun, 2016). Lidls 
cykelplatsbehov uppgår enligt Staffanstorps parkeringsnorm till 30 cykelplatser (4 platser för anställda 
och 26 platser för övriga besökare). De anställdas cykelplatser bör företrädesvis vara väderskyddade 
och i låsbart utrymme. 
 

4.2 Trafikalstring  
 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg har använts för att beräkna trafikalstringen från och till Lidl.  
Lidl har i verktyget kategoriserats som detaljhandel, med en geografisk placering i tätorten Svedalas 
ytterområde. För denna beräkning har inga påverkningsparametrar (t ex närhet till busshållplats eller 
mobility management) ändrats utan trafikalstringen skattas enbart utifrån Lidls geografiska placering. 
Resultaten avspeglar därför ett genomsnittligt resande för kommuntypen och det angivna butiksläget i 
kommunen. Verktyget beräknar att Lidl kommer att ha 22 anställda.  

 
Figur 5. Resultat från Trafikverkets alstringsverktyg. Resultatet är av hög osäkerhet och ska tolkas med viss 

försiktighet.  

Verktyget skattar att med en etablering av Lidl kan området förvänta sig en ökning av bilresande med 
cirka 499 bilar ÅVDT (årsvardagsdygnstrafik). För dimensionerande maxtimme kan antas att 12 % av 
ÅVDT besöker matvarubutiken. Detta innebär att korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan belastas 
med ungefär 60 fordon in/ut under en och samma timme. Den dimensionerande trafiksituationen 
bedöms representera vardagseftermiddagar då arbetspendlare passar på att göra sina inköp.  
 
Trafikalstringsverktyget uppskattar att 49 % av de som besöker butiken kommer att resa dit med 
personbil. Andelen besökare som reser till butiken med kollektivtrafik är 6 %, med cykel 13 % och till 
fots 31 %. 
 
Enligt uppgift från Joakim Axelsson på Svedala kommun (Avstämningsmöte, 2019-08-30) kommer den 
tunga trafiken till och från Lidl att hållas på en mycket låg nivå, med en (1) godsleverans med lastbil 
per dygn. Godsleveransen kommer att ske nattetid. Belastningen från tung trafik till och från Lidl i 
områdets korsningar blir således mycket låg och skapar ingen konflikt med morgon och 
eftermiddagarnas högre trafiktryck.  
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5. Kapacitetsberäkning korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan 
 
Korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan är idag oreglerad vilket innebär att högerregeln därmed 
gäller (se figur 6 för bild av fyrvägskorsningen). Sikten i korsningen bedöms som god, med öppen sikt 
mot samtliga tillfarter.  
 

 
Figur 6. Ortofoto över korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan. Källa: Svedala kommun 

Vanligtvis beräknas framkomlighet i korsningarna med kapacitetsberäkningsprogrammet CapCal. 
Capcal kan dock inte beräkna framkomlighet som regleras med högerregel men en 
kapacitetsberäkning har genomförts för korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan där korsningen 
hanteras som om den vore reglerad genom väjningsplikt. Även om genomförandet inte helt speglar 
korsningens utformning, bedöms utförd kapacitetsberäkning ge en indikation på korsningens 
kapacitet. 
 
Analysen baseras på uppmätta, och sedermera uppräknade, ÅDT-flöden för Företagsgatan, 
Verkstadsgatan och Hyltarpsvägen samt antagna svängandelar för korsningen. Befintliga flöden har 
kompletterats med antagna flöden för tillkommande detaljhandel.  
 
Beräkningen baseras på att norr och södergående trafik har företräde. Se figur 7 för bild från Capcal 
över korsningens geometri.   
 
Korsande cykel- och gångtrafik i korsningen ingår ej i beräkningarna. Antalet gång- och 
cykeltrafikanter antas för både nuläge år 2019 och för prognosår 2040 vara få till antalet, varpå de ej 
ger avtryck i kapacitetsberäkningarna.  
 
Beräkningen har gjorts utifrån tre olika scenarion.  

• Scenario 1 Nuläge år 2019  

• Scenario 2 Prognosår 2040 med etablering av Lidl 

• Scenario 3 Prognosår 2040 med etablering av Lidl samt full omvandling av Norra 
industriområdet. 
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Figur 7. Korsningens geometri i beräkningsprogrammet Capcal. Korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan 
beräknas som om den vore reglerad med väjningsplikt, med företräde i norr och söder. 

 

5.1 Scenario 1, nuläge år 2019.   
Dagens svängandelar har antagits baserat på de trafikmätningar som tillhandahållits av Svedala 
kommun (se avsnitt 3.1) samt från iakttagelser som gjordes vid en fältobservation 2019-09-01. Se figur 
8 för svängandelar och trafikmängder för nuläge år 2019.   
 

 
Figur 8. Antagna svängandelar och totaltrafik för scenario 1 nuläge år 2019. 

Generellt ska belastningsgraden för en fyrvägskorsning ha ett värde under 0,6 för att den skall anses 
fungera bra. Beräkningen visar att för scenario 1 uppvisar korsningen ett lågt belastningsvärde, under 
0.2 och med mycket låga kölängder. Se figur 9 för resultat från Capcal.  
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Figur 9. Resultat från Capcal. Gulmarkerad cell visar högsta belastningen i korsningen. 

5.1.1 Observationstillfälle 2019-09-01 

Ett observationstillfälle söndagen 1 sep 2019 mellan kl. 17.00 till 17.30 vidimerar bilden av korsningen 
som lågbelastad, med liten eller omärkbar köbildning. De svängandelar som observerades används 
tillsammans med andra antaganden som underlag för svängandelar i prognosscenarierna.  
 
Antalet cyklister som färdades i blandtrafik eller på gång- och cykelvägarna var vid 
observationstillfället fåtaliga. 
 
Observationen genomfördes en söndag vilket kan innebära andra svängmönster än de som 
uppenbarar sig en vardag. Observationen bedöms ändå fungera som del av underlag inför 
kapacitetsberäkningar. 

 
5.2 Scenario 2, prognosår 2040 med etablering av Lidl.  
 
För scenario 2 har den beräknade trafiken till och från Lidl adderats till trafikmängderna för prognosår 
2040.  

 
Lidl beräknas alstra en vardagsdygnstrafik på 
ungefär 499 fordon per dygn. Med en 
maxtimme på 12 % genererar Lidl ungefär 30 
bilar in, och 30 bilar ut under 
eftermiddagstimmen.  
 
Huvuddelen av trafiken in till Lidl antas komma 
söderifrån via Företagsgatan, för att sedan 
använda Verkstadsgatan som infartsväg, 
medan trafiken ut från fastigheten bedöms gå 
via den norra utfarten. Med en separering av 
in- och utfarterna blir det en jämnare fördelning 
av trafikflöden i korsningen, vilket bidrar till en 
lägre belastning i korsningen.  
 
Se figur 10 för en schematisk bild över in- och 
utfart samt figur 11 för antagna svängandelar 
och trafikmängder. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 10. Figuren visar antagen in- och utfart till Lidl. Infart 
till Lidl blir i söder, via Verkstadsgatan medan utfart från 
Lidl sker i norr via Företagsgatan. Karta: Lidl 2019, 
bearbetning av Atkins 2019. 
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Figur 11. Figuren visar svängandelar, trafikmängder för korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan för prognosår 
2040, med etablering av Lidl (utan omvandling av Norra industriområdet). Siffrorna i blått är den beräknade 

trafiken under eftermiddagens maxtimme in och ut till Lidl.  

Beräkningarna i Capcal indikerar att en etablering av Lidl ej skapar kapacitetsproblem i korsningen 
Verkstadsgatan/Företagsgatan. Belastningsgrad och kölängder är även efter etablering fortsatt låga. 
För detta scenario uppgår belastningsgraden till 0,26, se figur 12.  
 
               

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

                                                                                         

Figur 12. Resultat från Capcal. Korsningen har för prognosår 2040 (utan omvandling av Norra industriområdet) 
god fortsatt god kapacitet. Belastningsgraden är låg, med som högst 0.26 på Företagsgatans södra del. 
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5.3 Scenario 3, prognosår 2040 med etablering av Lidl samt full omvandling 
av Norra industriområdet. 

 
Kapacitetsberäkningen för scenario 3 bygger på prognosticerade trafikmängder i Atkins 
Trafikutredning för Norra Industriområdet från 2016. I trafikutredningen utreddes vilka trafikmängder 
som kan komma att alstras från det omvandlade handelsområdet och om intilliggande korsningar 
klarar av den förväntade trafikökningen som är att vänta av exploateringen (Atkins, 2016).  
 
Utredningen från 2016 visade att norra industriområdet kan förvänta sig en ökning av bilresande med 
cirka 14 000 ÅDT (ibid.). Utredningen pekade på att det finns svårigheter att bedöma vilka 
trafikmängder som kan genereras av en omvandling av området samt att trafikalstringstalen – och 
resultaten från kapacitetsberäkningarna – utgår från ett worst-case scenario.  

 
Denna osäkerhet när det gäller 
alstrad trafikmängd och 
svängangivelser präglar även 
nedan kapacitetsberäkning. 
Detta beror på att trafikmängder i 
cirkulationsplatsen 
Hyltarpsvägen/Företagsgatan 
och korsningen 
Verkstadsgatan/Sjödikenvägen 
(se figur 13) används som 
utgångspunkt för 
kapacitetsberäkningen för 
fyrvägskorsningen 
Företagsgatan/Verkstadsgatan.  
 
Se figur 13 för urklipp från 
trafikutredningen för Norra 
Industriområdet i Svedala och 
figur 14 för svängangivelser i 
korsningen.  
 
 
 
 
 

Figur 13. Urklipp från Trafikutredning för Norra industriområdet 
Svedala (Atkins 2016) som visar trafikmängder prognosår 2040, med 
full omvandling av Norra industriområdet. Som underlag för 
kapacitetsberäkning har antagande om trafikmängder gjorts utifrån 
beräknad omvandlingstrafik och svängandelar i korsningarna 
Verkstadsgatan/Sjödikenvägen och Hyltarpsvägen/Företagsgatan (se 
röda cirklar). Karta: OpenStreetMap, bearbetning av Atkins, 2019. 
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Kapacitetsberäkningen visar att fyrvägskorsningen, i ett scenario med full omvandling av 
industriområdet, når en belastningsgrad på runt 0,65 på Företagsgatans södra del vilket innebär att 
korsningen får mindre god standard.  
 
Resultat från beräkning visas i figur 15.  
     

 
Figur 15. Resultat från Capcal. Beräkningen visar på en hög belastningsgrad på Företagsgatans östra del med 
konsekvens att korsningen uppnår mindre god standard. 

5.4 Slutsats 
Kapacitetsberäkningar för korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan visar att en etablering av Lidl ej 
skapar några belastningsproblem i korsningen, varken för scenario 1 nuläge år 2019, eller för scenario 
2 prognosår 2040 med etablering av Lidl. Framkomligheten i korsningen bedöms som fortsatt god 
även efter att Lidl etablerats.  
 
För scenario 3, prognosår 2040, med etablering av Lidl och full omvandling av Norra industriområdet, 
uppnås en belastningsgrad på 0,65 på Företagsgatans södra del. Korsningen erhåller mindre god 
standard.  
 
Resultaten från Capcal ska för scenario 3 ses som osäkra, då såväl trafikmängder som 
svängangivelser är baserade på antaganden som gjordes för trafikutredningen Norra industriområdet i 
Svedala (Atkins 2016). Faktiska svängangivelser kan te sig annorlunda när industriområdet är fullt 
omvandlat. Utförd kapacitetsberäkning kan dock ses som en indikator på framtida utbyggnadsbehov 
för korsningen (såsom reglering genom väjningsplikt).   
 
I trafikutredningen för Norra industriområdet i Svedala (Atkins 2016) bedöms cirkulationsplatsen 
Hyltarpsvägen-Företagsgatan ha tillräcklig kapacitet att hantera den ökade trafikmängden i framtiden. 
Etableringen av Lidl på fastigheten 133:71 bedöms ej förändra denna ståndpunkt.  
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Figur 14. Antagna trafikmängder och svängangivelser för fyrvägskorsningen 
Företagsgatan/Verkstadsgatan för prognosår 2040, med full omvandling av 
industriområdet och med etablering av Lidl. 
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6. Gång- och cykeltrafik 
 

6.1 Nuläge 
 
Idag finns det möjlighet för fotgängare och cyklister att ta sig till Norra industriområdet, dels via en 
separat gång- och cykelbana som löper norr om Hyltarpsvägen, och dels via en kortare gång- och 
cykelbana längs Östra Tvärgatans västra sida. Båda dessa gång- och cykelbanor förbinds vid 
Företagsgatans anslutning till Hyltarpsvägen, där banan fortsätter vidare in i industriområdet fram till 
Verkstadsgatan. På Verkstadsgatans norra sida finns för närvarande den enda gång- och cykelbanan 
inuti Norra industriområdet. Längs med Sjödikenvägen på områdets västra gräns samt inne i fastighet 
122:71 där butiksetableringen planeras, finns i nuläget inga separerade gång- och cykelbanor, utan 
oskyddade gång och cykeltrafikanter tvingas röra sig i blandtrafik. Passagerna över Hyltarpsvägen 
(från Östra Tvärgatan) samt Verkstadsgatan saknar övergångsställe för fotgängare och är inte 
utformade och klassade som cykelöverfarter. Det finns i nuläget inga passager över Företagsgatan till 
fastighet 122:71.  
 
Hyltarpsvägen trafikeras av busslinjer 165 och 141. Hållplatser för linje 165 finns på båda sidor av 
vägen vid Östra Tvärgatan samt vid Sjödikenvägen. Busslinje 141 går i slinga, med hållplats endast på 
Hyltarpsgatans södra sida.  
 
I figur 16 visas på befintliga cykelbanor i området (blå linjering) samt på förslag till cykelbanor 
(streckad gul linjering). Förslagen i gult presenterades ursprungligen i trafikutredningen för Norra 
industriområdet (Atkins, 2016).   
 

 
Figur 16. Förslag på sträckningar för ny gång- och cykelvägar i Trafikutredningen för Norra industriområdet från 

2016 (Atkins, 2016). 
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6.2 Förslag på gång- och cykelbanor efter LIDLs etablering.  
 
Butiksetableringen ligger inom 5 minuters cykelväg samt 20 minuters promenad från både Svedala 
centrum och flera bostadsområden. Detta gör det troligt att butiksetableringen kommer att leda till en  
ökning av gång- och cykeltrafiken i området samt in/ut ur fastigheten. För att förbättra kopplingarna 
från fastigheten och Svedala tätort samt öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, föreslår 
utredningen att en ny gång- och cykelväg anläggs enligt ett av två alternativ (se avsnitt 6.2.1 samt 
avsnitt 6.2.2). Hastigheten inom fastigheten bör, vid en etablering av detaljvaruhandel, sänkas till 30 
km/h för att säkra god trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.  
 
Båda alternativen skapar en förbindelse mellan fastigheten och den befintliga gång- och cykelvägen 
på Företagsgatan, vilken sedan leder vidare söderut på Östra Tvärgatan samt västerut på 
Verkstadsvägen. I Trafikutredningen för Norra industriområdet (Atkins 2016) föreslogs dessutom en 
gång- och cykelväg längs med Sjödikenvägen mellan Verkstadsgatan och Hyltarpsvägen, vilken 
ytterligare skulle förbättra kopplingen mellan Lidl och bostadsområdena väster om Norra 
industriområdet. Vidare förespråkas i Gång- och cykelplan (Svedala kommun 2018) en gång- och 
cykelväg på Östra Tvärgatan, längs Norra Tvärgatan samt Pilgatan mot Svedala centrum. 
Sammantaget bör de sträckningar som föreslås i denna utredning samt sträckningen längs 
Sjödikenvägen, tillsammans med befintliga gång- och cykelvägar, skapa goda möjligheter för 
svedalabor att på ett trafiksäkert och tidseffektivt sätt ta sig från hemmet till butiken. 
 

 
Figur 17. Karta med den i Svedala Gång- och cykelplan förespråkade förlängningen från befintlig gång- och 
cykelväg på Östra Tvärgatan, med sträckningar längs Norra Tvärgatan och Pilgatan mot Svedala centrum 
(Svedala kommun 2018). 

 
Fördelarna med att skapa ett sammankopplat gång- och cykelnät mellan butiken och övriga Svedala 
är många. Exempelvis skulle det öka möjligheten för ovana cyklister att välja cykeln framför bilen. 
Vidare gagnar ett sammankopplat nät inte bara Lidls butiksetablering utan även Norra industriområdet 
i stor, då det i framtiden planeras att byggas ut väsentligt. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
15 

6.2.1 Alternativ 1 

I det första alternativet anläggs en ny sträckning med två förgreningar från den befintliga gång- och 
cykelbanan på västra sidan av Företagsgatan. Den första förgreningen går över Företagsgatan via en 
skyltad och reglerad cykelöverfart och vidare in i fastighet 122:71 i höjd med Verkstadsgatan. 
Cykelöverfarten utformas så att fordon framförs i låga hastigheter (30 km/h) för att höja säkerheten för 
fotgängare och cyklister. Sträckningen går sedan längs med den södra sidan av parkeringen till den 
planerade platsen för butiksetableringen. Den andra förgreningen fortsätter norrut från befintlig gång- 
och cykelbana vid korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan (Se figur 18).  
 
Detta alternativ skapar den mest gena kopplingen för gång- och cykeltrafikanter, såväl för de som 
anländer från Företagsgatan som för de som kommer från Verkstadsgatan. Alternativet erbjuder också 
störst trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter då den första förgreningen möjliggör en separerad gång- 
och cykelbana i stort sett hela vägen fram till den planerade butiken. Sträckningens andra förgrening 
leder även bort oskyddade trafikanter från fordonstrafiken genom att skapa en gång- och cykelbana 
bakom den befintliga återvinningsstationen.  
 
Denna sträckning korsar emellertid ett antal P-platser som planerats på parkeringens södra sida. Då 
antalet planerade P-platser redan med god marginal överstiger det uppskattade behovet (se avsnitt 
2.3), bedömer vi dock att dessa P-platser kan tas bort utan att påverka butikens besökskapacitet. 
Genom denna sträckning når cyklisten på ett gent sätt cykelparkeringar som bör placeras precis intill 
butikens entré.  
 
 

 
Figur 18. Figuren visar föreslagen sträckning för ny gång- och cykelbana enligt alternativ 1. Ortofoto: Svedala 

kommun, bearbetning av Atkins, 2019. 
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6.2.2 Alternativ 2   

Det andra alternativet innebär istället att en ny sträckning dras från den befintliga gång- och 
cykelbanan i korsningen Företagsgatan/Verkstadsgatan vidare norrut ca 60 meter. Den föreslagna 
sträckningen går sedan över Företagsgatan, via en skyltad och reglerad cykelöverfart, in i den norra 
delen av fastigheten. Därefter går den förbi en rad befintliga verksamheter på den norra sidan av 
parkeringen, bland annat en bensinstation och en restaurang, för att slutligen komma fram till den 
planerade butiksetableringen (Se figur 19).  
 
Sträckningen placerar cykelöverfarten längre norrut jämfört med alternativ 1, vilket skapar ett större 
avstånd mellan denna och cirkulationsplatsen i korsningen Hyltarpsvägen/Företagsgatan. Detta ger ett 
större utrymme för ökningar i trafikvolym fram till 2040.  
 
Alternativet medför emellertid att gång- och cykeltrafikanter i blandad trafik måste passera utfart från 
biltvätten samt både in- och utfart från bensinstationen inne på fastigheten. Detta innebär en ökad risk 
för oskyddade trafikanter och därmed en försämring av trafiksäkerheten jämfört med alternativ 1. Då 
merparten av gång- och cykeltrafikanterna förväntas komma söderifrån, innebär alternativ 2 också en 
längre resväg. Med stor sannolikhet kommer flertalet oskyddade trafikanter ändå att välja den mest 
gena vägen till butiken, vilken är samma som den föreslagna sträckningen i alternativ 1. 
 

 
Figur 19. Figuren visar föreslagen sträckning för ny gång- och cykelbana enligt alternativ 2. Den nya sträckningen 
går över Företagsgatan och in till Lidl genom den norra delen av parkeringen. Ortofoto: Svedala kommun, 
bearbetning av Atkins, 2019. 
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7. Bullerberäkning 
Bullernivåer har beräknats med hjälp av programmet Buller Väg II, som tillhandahålls av Trivector. 
Programmet bygger på den beräkningsmodell som Naturvårdsverket tagit fram i samarbete med 
övriga nordiska länder. Buller Väg II gör det möjligt att räkna ut både ekvivalentnivå och maxnivå för 
det vägbuller som en viss plats utsätt för. I Förordning (2015:216) samt Förordning (2017:359) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader, anges i §3 riktvärden gällande buller från spårtrafik och vägar. 
Buller från spårtrafik och vägar bör enligt dessa riktvärden ej överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  
  
Bullerberäkningar har gjorts för den södra sidan av Hyltarpsvägen, då det endast är denna sida av 
vägen som angränsar mot bostadsbebyggelse. Mätningarna har gjorts från vägens mitt fram till de 
huskroppar som ligger närmast vägen, på ett avstånd av ca 37 meter (Se figur 20).   
 

 
Figur 20. Figuren visar mätpunkt för bullerberäkning samt mottagarens läge och avstånd på den södra sidan av 
Hyltarpsvägen. Ortofoto: Svedala kommun, bearbetning av Atkins, 2019. 

Tre bullerberäkningar har gjorts utifrån denna mätpunkt:  
• Nollalternativet utgår från uppmätta trafikmängder i juni 2019. Årsdygnstrafik (ÅDT) 

uppmättes då till 4 500, med en andel tung trafik på 7 %. 
  

• Utredningsalternativ 1 utgår från trafikprognos för år 2040, medräknat trafikalstringen från 
etablering av Lidl. Trafikmängden beräknas då ha ökat till 6087 ÅDT, med en andel tung 
trafik på 7 %.  
 

• Utredningsalternativ 2 utgår från trafikprognos för år 2040, medräknat trafikalstringen från 
etablering av Lidl samt full omvandling av Norra industriområdet. Trafikmängder har är 
beräknats baserat på trafikmängder från cirkulationsplatsen 
Hyltarpsvägen/Företagsgatan. Cirkulationsplatsens högra ben (Hyltarpsvägen) belastas 
med timtrafik på 1234 fordon, vilket uppräknat till dygnstrafik ger en trafikmängd på 10 
283 ÅDT. Timtrafiken, som utgör 12% av dygnstrafiken, räknas upp med formel: 
x=100*1234/12.  

 
Uträkningarna baseras på parametrar som fordonsslag, vägbredd, markytans beskaffenhet, 
hastigheter, mottagarpunktens läge m.m. Andelen tung trafik har satts till 7 %. Resultat från Buller Väg 
II sammanställs i avsnitt 7.1.  
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7.1 Resultat 
Bullerberäkningarna visar att även om trafikmängden ökar på Hyltarpsvägen för prognosår 2040 enligt 
både utredningsalternativ 2 och 3, överskrids varken ekvivalenta eller maximala bullergränsvärden. Se 
figur 21 för resultat från bullerberäkningarna.     
 

Väg / Vägelement  Nollalternativ  Utredningsalt. 1  Utredningsalt. 2  
Antal fordon/dygn (ÅDT)  4 500  6 087  10 283  
Andel tunga fordon (%)  7  7  7  
Medelhastighet (km/h)  60  60  60  

Vägbredd (m)  7  7  7  
Mottagaravstånd (m)  37  37  37  

Marktyp  Mjuk  Mjuk  Mjuk  
Bullertillskott ekvnivå (dBA)  53,3  54,6  56,9  

Bullertillskott maxnivå (dBA)  67  67,5  68,7  
Figur 21. Tabellen visar resultat från bullerberäkning i Buller väg 2. 
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9. Bilagor 
 
Bilaga A Sammanställning av trafikalstringsresultat 
 
Bilaga B Resultatsammanställningar från Capcal 
 
 



Till Trafikverket.se

Trafikalstringsverktyg - Resultat - Lidl Svedala Användarhandledning  (pdf)

Projektlista   Projektnamn   Lokalisering Markanv.   Kollektivtrafik Gång Cykel Bil MM   Resultat

Antal resor (totalt, exkl. nyttotrafik)
Bästa skattning: 1 245 resor / dygn

  
Skattad färdmedelsfördelning

med bil: 49 %

med kollektivtrafik: 6 %

med cykel: 13 %

till fots: 31 %

med annat: 1 %

 

Osäkerhet
Andelen av resorna som är baserade på trafikalstringstal
med låg / medel / hög osäkerhet. Ju högre osäkerhet,
desto försiktigare bör du vara när du tolkar resultaten.

 

Resor per färdmedel (exkl. nyttotrafik)

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Antal resor / dygn 610 78 167 381 9 1 245

 
Resor uppdelat efter markanvändning
Antal resor / dygn (exkl. nyttotrafik) fördelat per markanvändning

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Detaljhandel 610 78 167 381 9 1 245

Totalt 610 78 167 381 9 1 245

 
Uppskattat antal bilar
Antal bilresor, exkl nyttotrafik: 610 bilresor

 Uppskattning av antal bilar: 449 bilar (ÅDT),
 vilket motsvarar ungefär 499 ÅVDT

Antaganden:

1,2 personer per bil för arbetsresor

1,4 personer per bil för inköp/serviceresor

1,5 personer per bil för fritidsresor

Bostäders resor fördelar sig enligt:
35% arbetsresor

23% inköp/serviceresor

42% fritidsresor

Övrig markanvändning ger:
34% arbetsresor

27% inköp/serviceresor

39% fritidsresor

 
Uppskattat markbehov för transporter

https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/?page=main_page
http://www.trafikverket.se/
https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/docs/manual.pdf


Beräknad markanvändning avser den yta som de genererade resorna använder i samhället, alltså inte enbart i området som studeras.

Markanvändning per färdmedel

Bil Kollektivtrafik Cykel Till fots Annat Totalt

Area (m2) 19 345 327 1 782 305 - 21 758

Antaganden:

Bil: 31,7  m2 / bilresa

Kollektivtrafik: 4,2  m2 / kollektivtrafikresa

Cykel: 10,7  m2 / cykelresa

Till fots: 0,8  m2 / gångresa

 
Nyttotrafik
Resultaten ovan är baserade på personresor. Utöver personresor görs även en mängd nyttotransporter, t ex service och godsleveranser.
Kunskapen om den trafik som detta alstrar är betydligt mer begränsad än kunskapen kring persontransporter. I användarhandledningen finns
en sammanställning av kunskapsläget. För att schablonmässigt addera nyttotrafik till trafikalstringsverktygets biltrafikskattning kan du använda
nedanstående verktyg.

Nyttotrafik
  

Detta kan påverka resultaten:
Observera: Endast personresor
Resultaten innehåller endast personresor. För att inkludera nyttotrafik, måste en uppräkning göras. (ett stöd för
detta nås under rubriken Nyttotrafik på resultatsidan) Observera att även om nyttotrafik-beräkning har gjorts så
påverkar det inte resultaten på resultatsidan eller i sammanställningen.

Observera: Resultaten är inte justerade med avseende på kommunens arbete
Du har inte angett några uppgifter om hur kommunen arbetar med kollektivtrafik, cykel, gång, bil och mobility
management. Resultaten avspeglar därför ett genomsnittligt resande för den kommuntyp och det läge i
kommunen som du angett.

 
Skapa sammanställning av projeketet
Sammanställning av projektet

  
 
Egna kommentarer
Egna kommentarer, t.ex. resultattolkning och uppgifter om noggrannhet.

 
<- Föregående

https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/?page=nyttotrafik&edit=9128
https://applikation.trafikverket.se/trafikalstring/?page=sammanstallning&edit=9128
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 Korsningstyp:  Väjningsplikt 
 Beräkningsmodell:  TRVMB stopp/väjning 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 A  1  HRV  81  1036  0.08  0.1  0.1 
 B  1  HRV  106  1773  0.06  0.0  0.0 
 C  1  HRV  77  705  0.11  0.1  0.1 
 D  1  HRV  240  1391  0.17  0.1  0.1 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A  1  3  1  4  22  78  100  12 
 B  1  0  0  0  1  14  15  0 
 C  1  4  3  6  42  58  100  25 
 D  1  2  2  3  15  59  74  6 
 Alla fordon  2  1  3  17  52  70  9 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A  Hsv  3  1  4  18  82  100  9 

 Rfr  4  2  5  42  58  100  23 
 Vsv  4  3  5  40  60  100  23 
 Alla  3  1  4  22  78  100  12 

 B  Hsv  0  1  1  0  100  100  0 
 Rfr  0  0  0  0  0  1  0 

 Vsv  3  3  4  14  86  100  7 
 Alla  0  0  0  1  14  15  0 

 C  Hsv  3  1  4  17  83  100  9 
 Rfr  4  2  5  40  60  100  23 

 Vsv  4  3  6  46  54  100  28 
 Alla  4  3  6  42  58  100  25 

 D  Hsv  0  1  1  10  90  100  2 
 Rfr  0  0  0  10  4  13  2 

 Vsv  3  3  5  20  80  100  10 
 Alla  2  2  3  15  59  74  6 

 Total fördröjning (timmar)  0.4 

 Varningar vid kontroll av indata 
 Inga 
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 Capcal 4.5.0.0 -  
 ...Arbetsmaterial\02 Beräkningar\Capcal\Eftermiddag\em 2040.isc  Licensägare: Christofer Ingemansson, Atkins Sverige AB, Göteborg 

 Korsningstyp:  Väjningsplikt 
 Beräkningsmodell:  TRVMB stopp/väjning 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 A  1  HRV  122  908  0.13  0.1  0.1 
 B  1  HRV  180  1781  0.10  0.0  0.0 
 C  1  HRV  108  529  0.20  0.2  0.2 
 D  1  HRV  296  1281  0.23  0.2  0.2 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A  1  4  2  5  34  66  100  19 
 B  1  0  0  0  1  15  16  0 
 C  1  5  3  7  57  43  100  38 
 D  1  2  2  3  23  49  72  11 
 Alla fordon  2  2  3  25  42  67  14 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A  Hsv  3  1  4  28  72  100  15 

 Rfr  4  2  5  53  47  100  32 
 Vsv  4  3  6  54  46  100  33 
 Alla  4  2  5  34  66  100  19 

 B  Hsv  0  1  1  1  99  100  0 
 Rfr  0  0  0  1  0  1  0 

 Vsv  3  3  4  15  85  100  7 
 Alla  0  0  0  1  15  16  0 

 C  Hsv  4  1  5  25  75  100  14 
 Rfr  5  2  6  54  46  100  34 

 Vsv  6  3  7  61  39  100  41 
 Alla  5  3  7  57  43  100  38 

 D  Hsv  0  1  1  14  86  100  4 
 Rfr  0  0  0  14  5  19  4 

 Vsv  3  3  5  30  70  100  16 
 Alla  2  2  3  23  49  72  11 

 Total fördröjning (timmar)  0.6 

 Varningar vid kontroll av indata 
 Inga 
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 Capcal 4.5.0.0 -  
 ... omvandling av norra industriområdet, ny beräkning 20190918.isc  Licensägare: Christofer Ingemansson, Atkins Sverige AB, Göteborg 

 Korsningstyp:  Väjningsplikt 
 Beräkningsmodell:  TRVMB stopp/väjning 

 Resultat, en timme. 

 Kapacitet och kölängder per körfält 
 Kölängd (antal fordon) 

 Tillfart  Körfält  Riktning  Flöde (f/t)  Kapacitet (f/t)  Belastningsgrad  Medel  90-percentil 
 A  1  HRV  319  585  0.55  0.9  2.1 
 B  1  HRV  288  1737  0.17  0.0  0.0 
 C  1  HR  24  424  0.06  0.0  0.0 
 D  1  HRV  814  1254  0.65  0.6  1.0 

 Fördröjning och andel stopp per körfält 
 Tillfart  Körfält  Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A  1  10  3  12  68  32  100  55 
 B  1  0  0  0  2  13  15  1 
 C  1  7  2  8  53  48  100  38 
 D  1  3  2  4  41  45  86  22 
 Alla fordon  4  2  5  39  36  75  25 

 Fördröjning och andel stopp per riktning 
 Fördröjning s/f  Andel fördröjda % 

 Tillfart  Riktning  Konflikt  Geom.  Totalt  Konflikt  Geom.  Totalt  Andel som stannar 
 A  Hsv  9  2  10  63  37  100  49 

 Rfr  18  3  19  88  12  100  78 
 Vsv  17  3  18  86  14  100  76 
 Alla  10  3  12  68  32  100  55 

 B  Hsv  0  1  1  1  99  100  0 
 Rfr  0  0  0  1  0  1  0 

 Vsv  3  3  4  37  63  100  17 
 Alla  0  0  0  2  13  15  1 

 C  Hsv  3  2  4  31  69  100  16 
 Rfr  10  3  11  74  26  100  59 

 Alla  7  2  8  53  47  100  38 
 D  Hsv  1  2  2  35  65  100  14 

 Rfr  1  1  1  35  16  51  14 
 Vsv  5  3  6  47  53  100  30 
 Alla  3  2  4  41  45  86  22 

 Total fördröjning (timmar)  2.0 

 Varningar vid kontroll av indata 
 Inga 
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