
 

Lund  |  Göteborg  |  Stockholm  |  Luleå 

Trivector Rapport 2021:152 / Version 1.0 

Ny mataffärs påverkan på närliggande korsningar 

 

 

 

Ny mataffärs påverkan på 

närliggande korsningar 
  

 Trafikutredning åt Kumla kommun 



 

Lund  |  Göteborg  |  Stockholm  |  Luleå 

 

 

 

Trivector Traffic · Vävaregatan 21 · 226 36 Lund 

tel 010-456 56 00 · info@trivector.se  

Dokumentinformation 

Titel: Ny mataffärs påverkan på närliggande korsningar 

Projektnummer: 21228 

Rapportnummer: 2021:152 

Författare: Hannes Englesson, Roberto Abenoza, Alexander Dalbert Börefelt 

Kvalitetsgranskning: Lovisa Indebetou 

Beställare: Kumla kommun 

Kontaktperson: Linda Wilhelmsson 

Dokumenthistorik: 

Version Datum Förändring Distribution 

0.1 2021-11-18 Utkast Internt 

0.8 2021-11-19 Mindre justeringar Beställare 

1.0 2021-12-06 Mindre justeringar Beställare 
 

 



 

Lund  |  Göteborg  |  Stockholm  |  Luleå 

 

 

 

Trivector Traffic · Vävaregatan 21 · 226 36 Lund 

tel 010-456 56 00 · info@trivector.se  

2:39 

Förord 

Kumla kommun arbetar i planläggningsprocessen med exploatering av en ny mataffär i 

anknytning till kommunalt och statligt vägnät. I samband med detta önskar kommunen 

utrett om kapaciteten i befintliga korsningar räcker till för framtida trafikmängder för 

mataffär samt exploatering av Gröna Sörby samt, om så inte är fallet, förslag på 

åtgärder för att säkerställa detta. Det ska därtill föreslås utformning för säker gång- och 

cykelpassage till mataffären samt utredas om föreslagen in- och utfart för godstrafik 

kommer att fungera. Trivector har genomfört utredningen under hösten 2021 och 

arbetet har utförts Hannes Englesson, Roberto Abenoza och Alexander Dalbert 

Börefelt samt kvalitetsgranskats av Lovisa Indebetou. 

 

 

Stockholm, 2021-11-18 

 

 

Hannes Englesson  

Trafikkonsult och projektledare / Trivector Traffic 
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Sammanfattning 

Utredningen visar på vilken påverkan tillkommande bebyggelse inom området Gröna 

Sörby och ny mataffär vid korsningen Täbyvägen/Mastgatan har på intilliggande 

gatunät. De korsningspunkter som har analyserats är cirkulationsplatserna 

Täbyvägen/Mastgatan samt Täbyvägen/Gamla E3/Örebrovägen. Analyserna pekar mot 

att exploateringen av mataffär enbart har en begränsad kapacitetspåverkan på 

korsningarna medan bebyggelsen inom Gröna Sörby framförallt påverkar 

cirkulationsplatsen Täbyvägen/Gamla E3/Örebrovägen desto mer under dygnets 

maxtimma på eftermiddagen. Cirkulationsplatsen har redan idag 

kapacitetsbegränsningar som synliggörs genom köbildning på den nordöstra tillfarten 

på Gamla E3. I takt med att Gröna Sörby exploateras bedöms kösituationen öka. 

Genom att påverka behovet av att resa med bil, förbättra alternativa färdsätt eller öka 

kapaciteten i cirkulationsplatsen kan trafiksituationen förbättras. Eftersom berörda 

gator båda har statlig och kommunalt väghållarskap behöver val av lösning ske i 

samförstånd mellan Kumla kommun och Trafikverket, oavsett om åtgärder sätts in 

eller inte. 

I samband med att mataffären färdigställs visar utredningen på hur en trafiksäker och 

trygg gång- och cykelkoppling över Täbyvägen bör utformas. Därtill har 

utrymmesbehovet definierats för tung trafik som ska leverera gods till mataffären 

genom en dedikerad anslutning till Täbyvägen. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och förutsättningar 

Kumla kommun arbetar i planläggningsprocessen med exploatering av en ny mataffär i 

anknytning till den kommunala gatan Täbyvägen och i förlängningen statliga väg 529/641 

(hädanefter benämnd Gamla E3). I området finns en befintlig skola samt pågående 

utveckling av bostadsområden. För att kunna säkerställa säkra och trygga korsningspunkter 

i anslutning till mataffären önskar kommunen att en trafikutredning genomförs.  

Problemställningarna fokuserar på kapacitet i korsningspunkter, trafiksäkerhet för 

fotgängare och cyklister i korsningspunkter samt att in- och utfart för lastbilstransporter har 

tillräckligt utrymme i korsningarna mellan mataffären och kommunal gata. Analyserna 

behöver ta hänsyn till etappvis utbyggnad, det vill säga i ett framtida läge när mataffären är 

byggd samt i ett slutläge när planerade bostäder är färdigproducerade i närområdet. 

 

Figur 1-1  Planerad bebyggelse (Gröna Sörby och mataffär) omkring de två cirkulationsplatser 

(Skogstorp och Vägtorget). 
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1.2. Metod och genomförande 

Uppdraget genomförs i följande steg: 

Sammanställning av flöden 

För nuläget används trafikflöden från trafikmätningar som Kumla kommun utförde i 

september och november 2021. Trafikflödena är sammanställda för samtliga tillfarter utom 

statlig väg, Gamla E3, där årsdygnsflöden (ÅDT), kommer från den nationella vägdatabasen, 

NVDB. Senaste mätningen för Gamla E3 genomfördes 2012/2013 varför bedömning av 

flödesförändringen till år 2021 har genomförts utifrån historiska trafikförändringen på 

nationell nivå mellan åren 2012–2021. En kontrollmätning av flödena på Gamla E3 

genomfördes under hösten 2021. De uppmätta flödena var i samma storleksordning som de 

uppräknade flöden från 2012/2013. 

Mätningarna inkluderade inte svängfördelning varför en separat bedömning har genomförts 

tillsammans med tjänstepersoner på Kumla kommun. 

För framtida scenario beaktas en bedömd generell trafikförändring av nulägesflödena utifrån 

den historiska trafikförändringen på nationell nivå mellan åren 2012-2019 som tillhandahålls 

av Trafikanalys. År 2020 har uteslutits då det var ett år där resandet tydligt påverkades av 

pågående pandemi. Också genomförd och planerad ny bebyggelse i Gröna Sörby samt ny 

mataffär vid det så kallade Vägtorget har beaktats i de framtida scenarierna genom att 

trafikalstring för områdena tagits fram. Bedömning av antalet fotgängare och cyklister i 

korsningspunkterna har gjorts baserat på färdmedelsfördelningen från RVU 20111 samt en 

kvalitativ analys av antalet boende i området och tillgängliga färdvägar. 

Utifrån flödesmätningarna identifieras det dimensionerande perioden till 

vardagseftermiddagar klockan 16–17. Det är denna maxtimme som studeras i 

kapacitetsanalyserna. 

Modell för kapacitetsanalyser 

Kapacitetsanalyserna i korsningarna genomförs med verktyget Capcal som är ett 

standardverktyg hos Trafikverket och som är framtaget av Trivector. Programvaran 

analyserar en korsning i taget. Den används vid korsningar där det inte krävs en simulering 

(mer krävande indata och arbete). Simuleringar med mer avancerade analysverktyg krävs 

när det är flera korsningar som påverkar varandra och köer från en korsning riskerar att växa 

in i en närliggande korsning och påverka kapaciteten där. Sådana problematik bedöms dock 

vara begränsad här varför analys i Capcal bedömts som tillräcklig. Modellen i Capcal byggs 

 
1 RVU 2011 Örebro och Kumla. Resevaneundersökning i Örebro kommun och i Kumla kommun 

hösten 2011. Markör. Rapport 2011-12-16. 
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upp utifrån ett antal ingångsvärden såsom korsningsutformning inklusive regleringsform, 

motorfordonsflöde, korsande gångare och cyklister, hastighetsbegränsning etc. 

Korsningarna som ska studeras är dels in- och utfarten till mataffärens parkering, dels 

cirkulationen mellan Täbyvägen/Mastgatan och Täbyvägen/Gamla E3/Örebrovägen. 

Cirkulationernas utformning har mätts och studerats med digitala karttjänster. Effekten på 

kapaciteten gällande fordonsrörelser vid in- och utfart för godstransporterna analyseras 

kvalitativt, inte med Capcal-analyser. Trafikströmmarna för mataffärens kunder och 

godstransporter är därmed separerade vad gäller anslutning till kommunal gata. 

Tre scenarier studeras med utbyggnadsetapper som grund: 

 Nuläge. Analysår 2021 

 Framtidsscenario 1 – Utbyggnader i enlighet med detaljplan 1 Gröna Sörby och 

mataffär Vägtorget genomförda. Analysår: 2025 

 Framtidsscenario 2 – Framtidsscenario 1 också genomförda samt Detaljplan 2 och 3. 

Analysår: 2030 

Analys av kapacitet och korsningsmiljöer 

Utifrån ovanstående indata genomförs kapacitetsanalyser i Capcal för respektive 

utbyggnadsetapp. Kapacitet och fördröjning redovisas för respektive scenario. 

Åtgärder i analyserade korsningspunkter samt tilläggsanalyser 

Utifrån resultaten i analyserna av det framtida slutläget ger utredningen övergripande förslag 

på åtgärder i cirkulationsplatserna för att tillräckliga kapacitets- och framkomlighetsnivåer 

ska uppnås. Den föreslagna utformningen analyseras i Capcal och resultaten redovisas. 

Utformning för korsande fotgängare och cyklister 

Då en skola ligger i närheten av den kommande mataffären och skolungdomar förväntas 

besöka mataffären studeras i utredningen hur gång- och cykelpassage/övergång bör 

utformas. Trafiksäkerhet och trygghet för gångare och cyklister är aspekter som tas hänsyn 

till. Bedömda effekter av vald principutformning beskrivs kvalitativt. 

Körspårsanalyser för godstransporter  

In- och utfartsgatans anslutning till Täbyvägen studeras med körspårskontroller för att visa 

på vilket utrymme som behövs i korsningspunkten. Analysen genomförs i AutoCad med 

programvarans inbyggda körspårsmodul. 
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1.3. Avgränsningar 

Studien avgränsas till att endast utreda hur korsningspunkterna vid Skogstorp samt 

Vägtorget påverkas kapacitets- och framkomlighetsmässigt av det ökade trafikflödena från 

exploatering av Gröna Sörby och den nya mataffären. Trafiksituationen bedöms för nuläget 

(år 2021) samt två framtidsscenarier för år 2025 respektive 2030. I respektive 

framtidsscenario beaktas generell trafikutveckling för trafikflödena. Studien beaktar 

förändringar av flöden för gång- och cykeltrafik i korsningspunkterna genom antagen storlek 

på förändring. 



Trivector 

 

9:39 

2. Dagens och framtida motorfordonsflöden 

De cirkulationsplatser som studeras visas i nedanstående bilder. 

 
Figur 2-1.  ”Cirkulationsplats Skogstorp”, korsning mellan Täbyvägen och Mastgatan 

 

 
Figur 2-2.  ”Cirkulationsplats Vägtorget”, korsning mellan Täbyvägen/Gamla E3/Örebrovägen  
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2.1. Dagens motorfordonflöden och korsande gång- och 

cykeltrafik 

Utifrån de enskilda trafikmätningarna utförda av Kumla kommun har de sammanställts till 

ett nuläge. Med hänsyn till att de genomfördes för en tillfart åt gången under en längre 

period har en sammanvägning av flödena behövt göras för att till- och frånflöden ska vara 

synkroniserade. Andelen tung trafik i respektive tillfart har erhållits från trafikmätningar 

genomförda av Kumla kommun samt Trafikverket. Nedanstående figur illustrerar 

genomförd bedömning av hur trafiken under eftermiddagens maxtimme fördelas i 

cirkulationerna.  

För att beräkna fram gång- och cykelflöden som korsar Mastgatan i nuläget har följande 

antaganden2 använts.  

 Det finns 100 bostäder norr om norra cirkulationsplatsen 

 2,4 personer bor i snitt per hushåll. 

 Boende i Kumla gör 2,8 resor på vardagar. 

 Färdmedelsfördelning är 17% för cykel och 7% för gång. 

 10% av ÅDT använts som maxtimme 

 Alla viktiga målpunkter ligger söder om bostadsområde så alla resor som alstras 

antas fördelas söderut.  

Detta innebär att totalt görs det cirka 11 cykelresor och 5 gångresor på maxtimme som 

avrundas till sammantaget 15 gång- och cykelresor. 

 
2 Antaganden utgår ifrån SCB data samt RVU Örebro och Kumla 2011. 
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Figur 2-3.  Motorfordonsflöden samt korsande gång- och cykeltrafik i respektive korsning under 

eftermiddagens maxtimme, Nuläge. Figuren illustrerar respektive tillfart för de två 

cirkulationerna. För respektive tillfart anges hur många motorfordon som kör in i cirkulationen 

(gröna pilar, anger också färdriktning i cirkulationen) och hur många som kör ut (röda pilar). 

  

Täbyvägen, N

Höger Rakt Vänster Från

84 82 2 165

Tung (4%) 50% 49% 1%

Mastgatan Bensinmack

Från Vänster Rakt Höger Ftg/Cykl Vänster Rakt Höger Från

278 38 5 195 30 8 11 8 10

Tung 3% 16% 2% 1 30% 41% 30% Tung (81%)

Täbyvägen, S

Vänster Rakt Höger Från

183 119 3 285

Tung (4%) 60% 39% 1%

Täbyvägen, S

Höger Rakt Vänster Från

100 159 29 305

Tung (4%) 35% 55% 10%

Gamla E3, SV Gamla E3, NO

Från Vänster Rakt Höger Vänster Rakt Höger Från

722 64 337 69 413 429 108 757

Tung (2%) 14% 72% 15% 43% 45% 11% Tung (4%)

Örebrovägen

Vänster Rakt Höger Från

193 133 391 641

Tung (3%) 27% 19% 55%
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2.2. Framtida motorfordonflöden 

Exploateringen av ny bebyggelse i Gröna Sörby sker i form av bostäder, verksamheter och 

aktivitetsfält. Utbyggnationen sker genom tre detaljplaner och i omfattningen enligt 

nedanstående figur. 

 

Figur 2-4.  Omfattning av bebyggelse inom Gröna Sörby samt tidplan för genomförande. Källa: Kumla 

kommun 

Ny mataffär planeras att förläggas i Mastgatans förlängning i anslutning till befintlig 

cirkulationsplats Täbyvägen/Mastgatan. Omfattning av exploateringen har utgått från 
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bedömd LOA om 3200 kvadratmeter. Se nedanstående figur för placering och förslag på 

illustrationsplan. 

 

Figur 2-5.  Föreslagen illustrationsplan över mataffär i anslutning till cirkulationsplatsen vid Skogstorp. 

Genom prognosverktyget Trafikalstringsverktyget som tillhandahålls av Trafikverket kan 

en uppskattning av tillkommande trafikrörelser från Gröna Sörby och mataffär göras som 

påverkar de studerade cirkulationsplatserna. Utifrån ett antal parametrar såsom omfattning, 

tillgång till kollektivtrafik, kommunala styrmedel, geografiskt läge etc. erhålls hur många 

resor med olika färdmedel som kan förväntas från och till exploateringen. Erhållna 

fordonsrörelser har sedan genom kvalitativ bedömning fördelats på gatunätet utifrån 

arbetspendling och geografisk placering av målpunkter. 
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Framtidsscenario 1 

I det första framtidsscenariot har detaljplan 1 i Gröna Sörby samt mataffären bedömts 

vara färdigställda och därmed att dess trafikalstring påverkar studerade 

cirkulationsplatser. Då kapacitetsanalyserna genomförs för maxtimmen klockan 16–

17 på vardagar har det antagits att varuleveranser inte utförs i sådan utsträckning att 

det påverkar andelen tung trafik under dessa tider i analysen. Analysperiod har 

antagits till år 2025. Omfattningen av tillkommande motorfordonsflöde samt gång- 

och cykelflöden för bebyggelsen i framtidsscenario 1 illustreras i nedanstående figur.  

 

Figur 2-6.  Motorfordonsflöden samt korsande gång- och cykeltrafik i respektive korsning under 

eftermiddagens maxtimme, Framtidsscenario 1. 

  

Täbyvägen, N

Höger Rakt Vänster Från Ftg/Cykl

85 83 8 179 132

Tung (4%) 48% 47% 5% 179

Mastgatan Ny Mataffär

Från Vänster Rakt Höger Ftg/Cykl Vänster Rakt Höger Från

297 39 17 198 30 19 26 19 42

Tung 3% 297 15% 7% 78% 30% 41% 30% 42 Tung (0%)

Täbyvägen, S

Vänster Rakt Höger Från

189 121 19 300

Tung (4%) 57% 37% 6% 300

Täbyvägen, S

Höger Rakt Vänster Från

102 162 36 329

Tung (4%) 34% 54% 12% 329

Gamla E3, SV Gamla E3, NO

Från Vänster Rakt Höger Vänster Rakt Höger Från

754 71 347 72 420 445 116 781

Tung (2%) 754 14% 71% 15% 43% 45% 12% 781 Tung (4%)

Örebrovägen

Vänster Rakt Höger Från

207 142 397 653

Tung (3%) 28% 19% 53% 653
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Framtidsscenario 2 

I det andra framtidsscenariot inkluderas, utöver detaljplan 1 i Gröna Sörby och 

mataffären, också detaljplan 2 och 3 i utvecklingen av Gröna Sörby. I detta scenario 

antas därmed att all exploatering och inflyttning är slutförd. Analysperiod har 

antagits till år 2030. Omfattningen av tillkommande motorfordonsflöde samt gång- 

och cykelflöden för bebyggelsen i framtidsscenario 2 illustreras i nedanstående figur.  

 

Figur 2-7.  Motorfordonsflöden samt korsande gång- och cykeltrafik i respektive korsning under 

eftermiddagens maxtimme, Framtidsscenario 2. 

Täbyvägen, N

Höger Rakt Vänster Från Ftg/Cykl

88 85 8 182 145

Tung (4%) 49% 47% 4% 182

Mastgatan Ny Mataffär

Från Vänster Rakt Höger Ftg/Cykl Vänster Rakt Höger Från

312 40 17 206 33 19 26 19 46

Tung 3% 312 15% 6% 78% 30% 41% 30% 46 Tung (0%)

Täbyvägen, S

Vänster Rakt Höger Från

198 123 21 310

Tung (4%) 58% 36% 6% 310

Täbyvägen, S

Höger Rakt Vänster Från

105 167 38 342

Tung (4%) 34% 54% 12% 342

Gamla E3, SV Gamla E3, NO

Från Vänster Rakt Höger Vänster Rakt Höger Från

867 75 384 84 428 498 120 827

Tung (2%) 867 14% 71% 15% 41% 48% 11% 827 Tung (4%)

Örebrovägen

Vänster Rakt Höger Från

264 147 405 679

Tung (3%) 32% 18% 50% 679
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3. Kapacitetsanalyser för nuläget och 

framtidsscenarier 

3.1. Kalkylverktyget Capcal 

Denna del av utredningen har utförts med kalkylverktyget Capcal, ett program för beräkning 

av kapacitet och framkomlighet i korsningar. Programmet ger resultat så som fördröjning, 

kapacitet, belastningsgrad och kölängder på körfältsnivå: 

 Fördröjning: Den extra körtid som det tar igenom korsningen mot om det inte hade 

funnits någon korsning. 

 Kapacitet: Ett teoretiskt tak för hur många fordon per timme som ett visst körfält 

kan hantera. Kapaciteten beror inte enbart på den fysiska utformningen utan även på 

vilka överordnade flöden som finns i korsningen. 

 Belastningsgrad: Kvoten mellan flöde och kapacitet. Belastningsgrad större än 1 

innebär att korsningen är överbelastad och köer växer snabbare än vad de avvecklas. 

Även vid lägre belastningsgrad än 1 kommer köer att uppstå tidvis men över tid är 

kapaciteten högre än genomsnittligt flöde och köerna kommer att avvecklas. 

 Kölängd: Anger hur många fordon som förväntas bilda kö. I nuvarande 

programversion finns det osäkerheter om kölängd innebär stillastående fordon eller 

att kön rullar sakta. Därmed ska måtten behandlas varsamt. Kölängder anges dels 

som medelvärde för maxtimmen, dels som 90-percentil. Värdena för 90-percentilen 

innebär att kölängden i 90% av tiden, det vill säga 54 minuter av maxtimmens 60 

minuter, uppgår till färre fordon än angivet värde. 

Beräkningarna har genomförts för cirkulationsplatserna vid Skogstorp och Vägtorget 

med nuvarande flöden samt framtida flöden med exploateringen och nybyggnation. 

Capcal version 4.6.0.0 har använts, den gällande versionen då utredningen utfördes. 

För bedömning av framkomlighet jämför vi korsningens belastningsgrad med VGUs 

gränsvärde3. För cirkulationsplats ska belastningsgraden vara mindre än 0,6 för att 

servicenivån ska ha ”god standard”, mellan 0,6 och 0,8 för att ha ”mindre god standard” 

och över 0,8 för att ha ”låg standard”. Servicenivå är ett riktmärke men i praktiken kan 

det finnas goda skäl till att en cirkulation kan ha låg standard under en begränsad 

tidsperiod, t.ex. att väghållaren accepterar att köer uppstår under en del av dygnets 

maxtimme. 

  

 
3 Övergripande krav för Vägar och gators utformning – Vägens funktion - Trafikverket, TRV 

publikation 2020:029. 
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3.2. Kapacitetsanalys av nuläget 

Genomförda analyser visar att kapaciteten i cirkulationsplatserna generellt sett är god 

utom i nordöstra tillfarten på Gamla E3 i cirkulationsplatsen vid Vägtorget. 

Belastningsgraden understiger 0,6 i de flesta tillfarter (grönmarkerade värden), det vill 

säga servicenivån har god standard under maxtimmen kl. 16-17. Tillfarten Örebrovägen 

har en mindre god standard (gulmarkerat värde) medan den nordöstra tillfarten på Gamla 

E3 har låg standard (rödmarkerat värde).  I nordöstra tillfarten på Gamla E3 kan  

kölängden uppgå till cirka 8 bilar i extremfallet, (90-percentilen, dvs under ett par 

minuter under mest belastad timme). 

 

Figur 3-1.  Resultat av kapacitetsanalyser av trafikflödena i scenariot för nuläget. 

Vid avstämning av resultaten med tjänstepersoner på Kumla kommun påtalas det okulära 

iakttagelser ger att kölängderna kan uppgå till betydligt fler fordon än vad ovanstående 

analyser visar. Detta sker under eftermiddagens maxtimme i den nordöstra tillfarten på 

Gamla E3. Dock är köbildningen inte stillastående utan den avvecklas relativt snabbt. 

Denna iakttagelse har inte riktigt fångats upp av analyserna fullt ut varför kölängden ska 

bedömas med försikthet. Belastningsgraden är därmed ett säkrare mått att värdera i 

analysen. Att belastningsgraden överstiger 0,8 i analyserna visar att köbildning uppstår 

men avvecklas vilket stämmer överens med iakttagelserna. 

  

Medel 90-percentil  konflikt geometri Totalt

Mastgatan 1405 0.17 0.0 0.0 1 0 0

Täbyvägen, N 1260 0.13 0.0 0.0 1 2 2

Bensinmack 790 0.03 0.0 0.0 2 3 4

Täbyvägen, S 1453 0.21 0.0 0.0 0 5 5

Medel 90-percentil  konflikt geometri Totalt

Gamla E3, SV 836 0.56 0.7 1.7 6 6 9

Täbyvägen, S 497 0.58 1.2 2.8 15 5 18

Gamla E3, NO 1053 0.90 3.4 7.6 13 7 18

Örebrovägen 1098 0.65 0.6 1.4 4 4 6

Cirkulationsplats Vägtorget

Tillfart Kapacitet (fordon/timme) Belastningsgrad
Kölängd (antal fordon) Fördröjning (sekunder/fordon)

Cirkulationsplats Skogstorp

Tillfart Kapacitet (fordon/timme) Belastningsgrad
Kölängd (antal fordon) Fördröjning (sekunder/fordon)
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3.3. Kapacitetsanalys av framtidsscenario 1 

I det första framtidsscenariot där detaljplan 1 i Gröna Sörby och mataffären är slutförda 

visar analyserna att kapaciteten i cirkulationsplatsen Skogstorp, det vill säga där den nya 

mataffären ansluter till befintlig cirkulation Täbyvägen/Mastgatan, har god standard. 

Tillkommande trafik till och från mataffären bedöms därmed inte bidra till 

kapacitetsproblem. 

I den bitvis redan belastade cirkulationsplatsen vid Vägtorget förstärks 

kapacitetsproblematiken i den nordöstra tillfarten på Gamla E3. Trots den marginella 

ökningen av belastningsgrad från 0,9 till 0,96 påverkas köbildningen relativt påtagligt. 

Också i övriga tillfarter ökar belastningsgraden i sådan grad att servicenivån uppgår till 

mindre god standard. Dock inte i sådan omfattning att dessa tillfarter bedöms 

överbelastade. Bedömningen av trafikalstring visar att det framförallt är bebyggelsen 

inom detaljplan 1 som påverkar cirkulationsplatsen gällande kapacitet då dessa flöden i 

större utsträckning tillkommer vid Vägtorget. 

Belastningsgraden 0,64 som uppstår i tillfarten Täbyvägen S, i cirkulationsplatsen 

Vägtorget bedöms inte skapa en köproblematik som påverkar cirkulationsplatsen 

Skogstorp. Därmed bedöms enbart cirkulationsplatsen vid Vägtorget påverkas av 

köbildning. 

 

Figur 3-2.  Resultat av kapacitetsanalyser av trafikflödena i framtidsscenario 1. 

Under det begränsade tidsspann som större kapacitetsbegränsningar uppstår i cirkulationen 

vid Vägtorget behöver Kumla kommun tillsammans med Trafikverket göra en bedömning 

av om de är acceptabla för detta framtidsscenario eller om åtgärder behöver vidtas 

  

Medel 90-percentil  konflikt geometri Totalt

Mastgatan 1376 0.18 0.0 0.0 1 1 1

Täbyvägen, N 1149 0.15 0.1 0.1 1 2 2

Willys 1127 0.06 0.0 0.0 1 3 3

Täbyvägen, S 1427 0.23 0.0 0.0 1 5 5

Medel 90-percentil  konflikt geometri Totalt

Gamla E3, SV 821 0.60 0.9 2.0 7 6 10

Täbyvägen, S 467 0.64 1.6 3.7 19 5 22

Gamla E3, NO 1022 0.96 8.5 17.6 30 8 34

Örebrovägen 1075 0.69 0.8 1.9 5 4 7

Cirkulationsplats Skogstorp

Tillfart Kapacitet (fordon/timme) Belastningsgrad
Kölängd (antal fordon) Fördröjning (sekunder/fordon)

Cirkulationsplats Vägtorget

Tillfart Kapacitet (fordon/timme) Belastningsgrad
Kölängd (antal fordon) Fördröjning (sekunder/fordon)
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3.4. Kapacitetsanalys av framtidsscenario 2 

I det andra framtidsscenariot där utbyggnaderna inom hela Gröna Sörby och mataffären 

är slutförda visar analyserna att kapaciteten i cirkulationsplatsen Skogstorp fortsatt har 

god standard. Det grundas i att påverkan av tillkommande trafik till och från mataffären 

framförallt sker i framtidsscenario 1. Bedömningen är att utbyggnaden av Gröna Sörby 

står för cirka 40% av kunderna till den nya mataffären, resterande kunder kommer från 

befintliga bebyggelse. Detaljplan 2 och 3 ger något högre biltrafik till och från 

mataffären men majoriteten av besökarna bedöms gå eller cykla. Då kapaciteten och 

trafikalstringen från mataffären är oförändrad mellan scenarierna bedöms också 

påverkan på trafiksituationen bli relativt begränsad. Tillkommande trafik till och från 

mataffären bedöms därmed inte bidra till kapacitetsproblem i cirkulationsplatsen vid 

Skogstorp. 

Det fullt utbyggda Gröna Sörby ger en fortsatt ökad belastning på cirkulationsplatsen 

vid Vägtorget. I den nordöstra tillfarten på Gamla E3 ökar belastningsgraden till över 

1,0 vilket indikerar att köbildningen i sig ökar jämfört med framtidsscenario 1 och att 

tidsåtgången för avveckling av kön ökar och påverkar en större del av maxtimmen. 

Beräkningen av kölängd är inte helt tillförlitlig då belastningsgraden överstiger 1,0 

varför kölängden ska tolkas med försiktighet. Belastningen i övriga tillfarter ökar också 

som en följd av trafikökningen men genom de tidsluckor som uppstår i en 

cirkulationsplats understiger belastningsgraden gränsen för servicenivån låg standard. 

Bedömningen av trafikalstring visar att det framförallt är bebyggelsen inom Gröna Sörby 

som påverkar cirkulationsplatsen gällande kapacitet då dessa flöden i större utsträckning 

tillkommer vid Vägtorget. Detta tydliggörs genom att belastningsgraden i detta 

framtidsscenario i cirkulationsplatsen vid Vägtorget ökar betydligt mer jämfört med i 

cirkulationsplatsen vid Skogstorp med hänsyn till ovanstående resonemang kring resor 

till och från mataffären ovan. 

Belastningsgraden 0,71 som uppstår i tillfarten Täbyvägen, S i cirkulationsplatsen 

Vägtorget bedöms inte skapa en köproblematik som påverkar cirkulationsplatsen 

Skogstorp. Därmed bedöms enbart cirkulationsplatsen vid Vägtorget påverkas av 

köbildning. 
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Figur 3-3.  Resultat av kapacitetsanalyser av trafikflödena i framtidsscenario 2. 

Då belastningsgraden överstiger 1,0 i en tillfart är beräkningen av kölängd inte tillförlitlig och bör därför ses med stor 

försiktighet. 

3.5. Åtgärder i analyserade korsningspunkter samt 

tilläggsanalyser 

Under det begränsade tidsspann under maxtimmen som större kapacitetsbegränsningar 

uppstår i cirkulationen vid Vägtorget i respektive framtidsscenario behöver Kumla 

kommun tillsammans med Trafikverket göra en bedömning av om de är acceptabla, det 

vill säga om man kan acceptera en viss överbelastning med köbildning under kortare tid 

under mest belastad timme. Utifrån perspektivet att detta inte är acceptabelt och att 

åtgärder behöver vidtas kan åtgärder delas in i kategorier kring att antingen öka 

kapaciteten eller minska bilflöden. Vidare redovisas exempel på åtgärder gällande dessa 

två kategorier samt utifrån vem som har rådighet över åtgärderna, åtgärder i relation till 

fyrstegsprincipen4 samt om kapacitetsbegränsningar accepteras. 

  

 
4 Trafikverkets arbetsstrategi för att säkerställa en god resurshushållning och åtgärder som bidrar till 

en hållbar samhällsutveckling. https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-

utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/, 2021-12-03.   

Medel 90-percentil  konflikt geometri Totalt

Mastgatan 1372 0.19 0.0 0.0 1 1 1

Täbyvägen, N 1132 0.16 0.1 0.1 1 2 2

Willys 1114 0.06 0.0 0.0 1 3 3

Täbyvägen, S 1426 0.24 0.0 0.0 1 5 5

Medel 90-percentil  konflikt geometri Totalt

Gamla E3, SV 842 0.64 1.0 2.4 7 6 11

Täbyvägen, S 439 0.71 2.2 5.0 25 5 28

Gamla E3, NO 955 1.10 101.3 101.8 207 8 212

Örebrovägen 1032 0.79 1.5 3.5 7 5 10

Cirkulationsplats Skogstorp

Tillfart Kapacitet (fordon/timme) Belastningsgrad
Kölängd (antal fordon) Fördröjning (sekunder/fordon)

Cirkulationsplats Vägtorget

Tillfart Kapacitet (fordon/timme) Belastningsgrad
Kölängd (antal fordon) Fördröjning (sekunder/fordon)

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
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Kommunala åtgärder 

Åtgärder som Kumla kommun har full rådighet över och som kan vara relevanta att 

implementera för att minska biltrafiken är: 

 Förbättrad cykelinfrastruktur 

o Åtgärden syftar till att förbättra möjligheterna att välja andra färdmedel än 

bil. 

o Genom att se över och förbättra cykelbanor till arbetsplatsområden, 

busshållplatser och tågstationen skapas försättningar för ökat antal 

arbetsresor med cykel och kollektivtrafik 

o Fyrstegsprincipen: Steg 3 eller 4, beroende på om befintlig infrastruktur 

förbättras eller ny anläggs.5 

 Förbättra busshållplatser 

o Åtgärden syftar till att förbättra möjligheterna att välja andra färdmedel än 

bil. 

o För kollektivtrafikresenärer är hållplatsmiljön och utrustning på hållplatser 

viktiga aspekter för att göra kollektivtrafik attraktiv. 

o Fyrstegsprincipen: Steg 3. 

Kommunal-regionala åtgärder 

Åtgärder där Kumla kommun är beroende av Region Örebro Län och Länstrafiken och 

som kan vara relevanta att implementera för att minska biltrafiken är: 

 Utvecklad busstrafik 

o Åtgärden syftar till att förbättra möjligheterna att välja andra färdmedel än 

bil. 

o Genom att utveckla busstrafiken med bättre turtäthet och linjedragningar 

kan förutsättningarna för att öka antalet resor med kollektivtrafik öka. 

o Åtgärden kan få ökad effekt om busshållplatserna samtidigt förbättras. 

o Fyrstegsprincipen: Steg 2.6 

 Utvecklad tågtrafik 

o Åtgärden syftar till att förbättra möjligheterna att välja andra färdmedel än 

bil. 

 
5 Steg 3 – bygg om befintlig infrastruktur. Steg 4 – bygg ny infrastruktur. 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/fyrstegsprincipen/, 2021-12-03.  
6 Steg 2 – Optimera med befintlig infrastruktur. 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/fyrstegsprincipen/, 2021-12-03. 

https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-analysmetoder/fyrstegsprincipen/
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o Tågtrafiken är väl utbyggd till och från Kumla idag. Genom en översyn av 

tågtrafiken med bättre turtäthet kan förutsättningarna för att öka antalet 

resor med kollektivtrafik öka. 

o Fyrstegsprincipen: Steg 2. 

Kommunal-statliga åtgärder 

Åtgärder där Kumla kommun är beroende av Trafikverket och som kan vara relevanta 

att implementera för att öka kapaciteten i cirkulationen eller effektiviteten i korsningen 

är: 

 Fri högersväng mellan Gamla E3 och Täbyvägen i cirkulationsplats Vägtorget 

o Åtgärden syftar till att ökad kapacitet i cirkulationsplatsen. 

o Fri höger tillsammans med ett högersvängfält skapar en ventil där 

svängande fordon bidrar till att minska belastningsgraden i tillfarten. 

o Fyrstegsprincipen: Steg 3. 

 Två körfält i cirkulationsplats Vägtorget 

o Åtgärden syftar till att ökad kapacitet i cirkulationsplatsen. 

o Två körfält i cirkulationsplatsen tillsammans med ytterligare ett körfält i 

den nordöstra tillfarten på Gamla E3 skapar en ventil som kan minska 

belastningsgraden i tillfarten. 

o Fyrstegsprincipen: Steg 3. 

 Omreglering till signalreglerad korsning 

o Åtgärden syftar till att studera möjligheten att öka effektiviteten i 

korsningen. 

o Genom att bygga om cirkulationsplatsen och reglera om korsningen till 

signalreglering kan fordonsflöden prioriteras genom förlängda gröntider 

och därmed avvärja kapacitetsbegränsningar i enskilda tillfarter. Dock kan 

effekten bli att kapaciteten i andra tillfarter minskar i sådan omfattning att 

problem med köer uppstår. Därmed kan andra negativa barriäreffekter 

utvecklas. 

o Fyrstegsprincipen: Steg 4. 

 Andra ruttval och förbättrad vägvisning 

o Åtgärden syftar till att minska antalet fordon i cirkulationsplatsen 

Vägtorget. 

o Norra Mosvägen förbinder den norra delen av Täbyvägen till Gamla E3 i 

höjd med verksamhetsområdet kring Företagsvägen. Genom att göra en 

översyn av denna kopplings lämplighet för ökad biltrafik samt hur 

vägvisning kan förtydligas finns förutsättningar att avlasta 

cirkulationsplatsen Vägtorget. Fördelen med åtgärden är att biltrafiken 

silas och belastningsgraden i cirkulationen Vägtorget kan minska. 
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Nackdelen är att biltrafik flyttas till gator där den kanske inte är lämpad 

även vid anpassning av gator. 

o I samband med åtgärden behöver också anslutningar till Gamla E3 ses 

över för att säkerställa att önskvärda svängrörelser är möjliga. 

o Fyrstegsprincipen: Steg 1–3. 

Genom att öka tillgängligheten och framkomligheten för biltrafik kan 

kapacitetsbegränsningar avvärjas på kort sikt. Vedertagen forskning och erfarenheter 

visar dock att biltrafiken ökar över tid i samband med förbättring vilket gör att den 

kapacitetshöjande åtgärden blir otillräcklig. 

Inga åtgärder för att öka kapaciteten 

Bedöms kapacitetsbegränsningarna under den begränsade tiden i cirkulationsplatsen 

Vägtorget vara acceptabla behöver inte heller några av ovanstående åtgärder 

implementeras. Dock kan det ändå finnas skäl att arbeta med påverkansåtgärder i enighet 

med steg 1 i fyrstegsprincipen. Detta för att minska biltrafik till förmån för aktiv 

mobilitet, det vill säga gångtrafik och cykeltrafik samt i förlängningen kollektivtrafik, 

och människors hälsa. Exempel på sådana åtgärder är resandeinformation, 

marknadsföring för ändrat resande och kampanjer för ökat cyklande. 

Effekter av kapacitetshöjande åtgärd: Två körfält i cirkulationsplats 

Vägtorget 

I syfte att på ett övergripande plan studera vilken effekt en ombyggnation av 

cirkulationsplatsen till två körfält skulle kunna få har en förenklad kapacitetsanalys av 

åtgärden studerats. Genom att addera ett körfält för körriktning höger/rakt fram samt 

behålla befintligt körfält för vänstersvängande i den nordöstra tillfarten på Gamla E3 

samt förstora cirkulationen till två körfält minskar belastningsgraden till lägre nivåer. 
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Figur 3-4.  Principutformning för ombyggnation av cirkulationsplats Vägtorget. Två körfält inne i 

cirkulationen samt två körfält i den nordöstra tillfarten. 

Vid samma flödesnivåer och svängfördelning som i framtidsscenario 2 ger den nya 

utformningen att belastningsgraden kan sjunka till cirka 0,5-0,6 i den nordöstra tillfarten 

på Gamla E3. I relation till servicenivån är det god standard till mindre god standard. 

Den mest belastade tillfarten blir då Örebrovägen där belastningsgraden uppgår till cirka 

0,8. Kölängderna förväntas med denna lösning minska betydligt. Dock kvarstår att 

Kumla kommun och Trafikverket behöver definiera vilken belastningsgrad som är 

acceptabel samt eventuellt genomföra mer noggranna kapacitetsanalyser.  

En negativ konsekvens av tvåfältiga cirkulationer är att de ofta ger problem med 

trafiksäkerheten eftersom bilar byter körfält i svängrörelsen. Dock kan dessa risker 

minska genom tydliga vägmarkeringar samt refuger. 
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4. Gång- och cykelpassage 

Eftersom Skogstorpsskolan ligger i närheten av den kommande mataffären förväntas 

skolungdomar besöka mataffären. Därför studeras här hur gång- och cykelpassage/övergång 

över Täbyvägen bör utformas. 

En gång- och cykelpassage/övergång vill anläggas över Täbyvägen i norra in/tillfarten av 

cirkulationsplatsen Skogstorp (se bild nedan). Gatubredden på Täbyvägen är idag drygt 7 

meter, med ett körfält i varje riktning. På den närmaste delen av till- och frånfarter ökar 

bredden gradvis från 7 meter till 13 meter. Sträckan mellan den yttre kanten av cirkulation 

och platsen i Täbyvägen som har 8 meter är ca 5,5 meter lång medan att sträckan som har > 

9,25 meter7 bredd är ca 3,5 meter lång. Flödena i vardagstrafik i maxtimme är ca 160 

motorfordon i respektive riktning med en låg andel tung trafik (4%). Korsningen trafikeras 

i dagsläge av busslinje 7428 som endast kör enstaka turer i rusningstid och som eventuellt 

kommer ställas i framtiden.  

 

Figur 4-1:  Mått i korsning över Täbyvägen. I rött mätt tvärs gatan och breddmått i blått 

 
7 9,25 m avses som den minsta avstånd som behövs för att anlägga i mittrefug på en GC-överfart. 

Djup 2,25 av själva refug + 3,5 per körfält * 2. 
8 Kör från Kumla-Täby k:a 
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Figur 4-2:  Vy från cirkulationsplatsen mot korsningen över Täbyvägen N (Källa: google street view) 

 

Figur 4-3:  Vy från Täbyvägen N. mot cirkulationsplatsen. (Källa: google street view) 

Längs med Täbyvägen finns en gemensam gång- och cykelbana som är 2,5–2,7 m bred. 

Mellan gång- och cykelbanan och Täbyvägen finns en cirka 6 m bred buffertyta. Till 

korsningen ansluter också en cykelväg som sträcker sig västerut längs Mastgatan.  

Med tanke på att många olyckor sker vid cykelöverfarter i anslutning till cirkulationsplatser 

och att överfarten ligger vid en skola blir det extra viktigt att ta hänsyn till aspekter som 

trafiksäkerhet och trygghet för gående och cyklister. En av anledningar till att 

cirkulationsplatser är extra farliga är att föraren av motorfordon som närmar sig 
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cirkulationsplatsen främst fokuserar på fordonen som befinner sig i cirkulationsplatsen och 

därmed ökar risken att missa en korsande gående eller cyklist. 

En studie9 om olyckor i svenska cykelöverfarter tog fram en lista av faktorer som bidrar till 

ett signifikant lägre antal olyckor i överfarter. Förhöjda överfarter samt cykelbanor som går 

längs med gatan innan den korsar vägen minskar risken för olyckor. Breda refuger och bra 

sikte bidrar också till minskat antal olyckor. Studien rekommenderar även att hastighetssäkra 

för 30 km/h vid alla cykelöverfarter och att anlägga busskuddar där det går linjetrafik. 

Det framgick i studien att de flesta av de mest olycksdrabbade överfarterna hade delvis eller 

helt skymd sikt mot cykelbanan för förare av motorfordon. På grund av detta är det viktigt 

att fordon inte får stanna eller parkera på ett avstånd av 10 m eller mindre innan korsande 

cykelöverfart eller övergångsställe (TrF, 3 kap. 53§). 

I övrigt är andra viktiga faktorer som ökar trafiksäkerheten för cyklister och även gående vid 

korsningar raka anslutningar för cykelbanan till korsningen, en jämn beläggning vid GC-

överfart, att behålla cykelbanebredd över bilvägen och att ge cyklister företräde gentemot 

biltrafik (kurs i cykelplanering, Trivector). 

Cykelpassager och cykelöverfarter utformas på ett liknande sätt och i båda fallen har förare 

av motorfordon väjningsplikt mot cyklister när man kör ut ur en cirkulationsplats (Trf 3 kap. 

61§). Det allra viktigaste är att cykelöverfarter och övergångställen hastighetssäkras till 30 

km/h (VGU, 2021:001). Vid en GC-överfart nära en korsning eller vid cirkulationsplats sätts 

dessutom väjningsskylt upp innan primärgata respektive cirkulationsplats. 

Hastigheten är alltså av största vikt för trafiksäkerhet och är även avgörande för om allvarlig 

olycka sker mellan fordon och oskyddad trafikant. Området vid korsningen, längs 

Täbyvägens sträckning vid skolan och vid cirkulationsplats, är redan hastighetssäkrat till 30 

km/h (VGU 2021) och då föreslå vi att man anlägger ett kombinerat övergångställe och 

cykelöverfart.  

Typutformningen av GCM-korsning som föreslås är typ II – med trafiksäkerhetshöjande 

åtgärd enligt VGU (Råd 2021)10. Gång- och cykelöverfart kan vidare hastighetssäkras på 

olika sätt. Överfarten kan ligga på farthindret eller med ett farthinder bredvid passagen. En 

refug eller bara en förhöjning kan anläggas i korsningen.   

 
9 Kyläkorpi, J., Lind, S. (2020) Svenska cykelöverfarter. Olyckor och hastigheter. Examensarbete 

inom teknik. KTH. 
10 Typ I – utan trafiksäkerhetshöjande åtgärd, III – signalreglerad med eller utan 

trafiksäkerhetshöjande åtgärd, IV – Planskild. 
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4.1. Föreslagen utformning 

Det utformningsalternativ som föreslås är en indragen förhöjd GC-passage utan refug. 

GC-överfarten föreslås läggas minst 6-8 m från den parallella körbananekanten11. En 

indragen GC-överfart ger cyklisten och fordonsföraren större chans att upptäcka varandra. 

Trots detta sker det fler olyckor där cykelöverfarten förläggs indragen från korsningen. Detta 

förmodligen beroende på att cyklisten med denna utformning upplever större säkerhet med 

mindre uppmärksamhet som följd. En fördel med utformningen är att fordonsförare som ska 

ut på primärgatan får plats mellan denna och cykelöverfarten. Fordonsföraren blir därför inte 

stående som hinder för cyklisten samtidigt som den får bättre sikt mot primärgatan. 

Principen kan användas för både enkel- och dubbelriktad cykelbana. Med GC-överfart 

indragen 6-8 m får bilförare dessutom en bättre korsningsvinkel med cykelkorsningen, vilket 

gör det lättare att observera cyklisterna än om indragningen bara är 3-4 m. Utformningen 

medger/erfordrar att cyklisterna gör tvära svängar och ger tillräckligt utrymme för 

signalstolpar samt väntande gående och cyklister. Nackdelar blir högre fordonshastigheter 

(indragningen minst 6 meter möjliggör större radie), omvägar för cyklisterna (stora svängar) 

och sämre kontakt mellan högersvängande motorfordon och gående och cyklister som färdas 

rakt fram. 

För bussar och andra större fordon ger förhöjda GC-överfarter negativa effekter i form av 

buller och skakningar12. Därför är det olämpligt att göra upphöjda överfarter där busslinjer 

passerar. En positiv effekt med förhöjd GC-överfart är den hastighetsdämpning förhöjningen 

ger, vilket ökar säkerheten för både gång-, cykel- och andra trafikanter. Men cyklisten kan 

bli ouppmärksam om han/hon känner sig för säker. Därför är det en viss risk med denna 

utformning. 

För att inte försämra framkomligheten för busstrafiken bör hastighetsdämpande åtgärder i 

form av upphöjningar anläggas så att rak inkörning mot förhöjningen medges. Upphöjningar 

bör anpassas till axelavståndet på bussarna13. Om platågupp förekommer på gator med 

busstrafik som trafikeras med normal-buss bör platålängden vara minst 7,5 meter och 

ramplängden vara minst 1,7 meter (se Figur 4-4 och Figur 4-5). För andra tekniska aspekter 

kopplade till utformningen av platågupp hänvisas till 6.4.3 i RIBUSS14. 

 
11 VGU, Råd Publikation 2021:003. 
12 Vid upphöjning behöver t.ex. en ledbuss normalt sänka hastigheten ner till 10 km/tim. 
13 Detta gäller samtliga av bussens axlar. I de fall osäkerhet föreligger ska körspårsanalys visa att 

rak inkörning är möjlig för att vibrationsnivåerna i bussen inte ska överskrida arbetsmiljökraven. 
14 RIBUSS, Riktlinjer - utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik, 2016 
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Figur 4-4: Exempel på upphöjd GC-överfart/platågupp med platålängd 7,5 m. 

 

Figur 4-5: Bild på en upphöjd GC-överfart (Högsbogatan/Guldmyntsgatan, Göteborg). Bildkälla Google. 

Denna utformning rekommenderas här med tanke på: 

• Busstrafikens låga turtäthet, 

• Det är lämpligt med upphöjd GC-överfart utan mittrefug för korsningar med låga 

trafikflöden,  

• Utformningens övergripande fördelar på trafiksäkerheten, 

• Låg påverkan på GC-trafikanters framkomlighet, 

• Korsningen i dess nuvarande form tillåter en ombyggnad med sådan utformning. 
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4.2. Alternativa utformningar 

Här presenteras två olika alternativa utformningar som inte kan införas på grund av platsbrist 

eller en olämplig väggeometri på platsen. Den första utformning är en refug som skulle 

anläggas nära till cirkulationen utan vägkuddar medan att den andra är en indragen GC-

passage med vägkuddar som inte är förhöjd.  

Refug nära till cirkulation utan vägkuddar 

Denna utformning är ganska lik den som finns över Mastgatan vid cirkulationsplatsen. 

I och med att övergångsstället har en refug ger det en hastighetssäkring i sig eftersom bara 

en bil i taget kan köra i vardera riktningen vid övergångsstället. En mittrefug delar upp 

överfarten i två delar och separerar fordonsflödet. Det gör trafiksituationen enklare att 

överblicka och förstå. Den gående behöver bara ta hänsyn till fordon i en riktning i taget och 

får möjlighet att vila på mitten. Minsta avstånd mellan refugens kantsten och körbanans 

kantsten bör vara 3,5 meter med hänsyn till framkomlighet för stora fordon. Då vägen är 

mycket rak kan avståndet minskas till 3,2 meter. Refugen vid cykelöverfart bör vara minst 

2,25 m djup (i GC-trafikens färdriktning) för att cykel, barnvagnar och rullstolar ska kunna 

vänta säkert vid behov. Mittrefug ska vara fri från siktskymmande föremål inklusive 

växtlighet med undantag för marktäckande växtlighet (VGU Krav; 2021:003).  

Refugen utförs även med en del utan upphöjning med två meters bredd, där det finns 

möjlighet/plats, för att underlätta för drift- och underhåll15. Förhöjning med kantstöd av 

mittutrymme mellan mittrefuger försvårar nämligen driften, särskilt vinterunderhåll. Delen 

utan förhöjning blir normalt bara 0,9–1,0 m bred men med hänsyn till vinterunderhåll bör 

man överväga att öka detta mått till 2 meter genom att flytta isär refugerna. 

 
15 Teknisk Handbok Göteborg  

https://tekniskhandbok.goteborg.se/Arkiv/2017-

2/__site/__2utformning__2bg%C3%A5ngochcykel__2bbg%C3%A5ngochcykelpassage%C3%B6v

erg%C3%A5ngsst%C3%A4lle.html 
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Figur 4-6: Kombinerat övergångställe-cykelpassage med refug. 

Normalbredd på en GC-överfart i de centrala delar av tätort bör vara 5,0 m (2,5m + 2,5m). 

Vid brist på utrymme samt i delar av tätort där gång- och cykelflödet är litet, som i denna 

korsning, kan bredden minskas till 4,0 m, varav övergångsstället är minst 2,0 m. (VGU, Råd, 

2021:003). Förutom dessa delar behövs två upphöjda delar i vardera änden av övergången 

som är minst 2 m tillsammans. Totalt måste då en refug vara minst 6 m bred. Då en 

kombinerad cykelöverfart/övergångsställe läggs nära en korsning bör cykelöverfarten ligga 

närmast korsningen. 

Mittrefug är lämplig att anlägga på mer trafikerade gator, med minst 800 fordon/timme16 och 

med busstrafik där fotgängare vill passera gatan i två etapper. Problemet med denna 

utformning är att i nuvarande form är korsningen inte tillräckligt bred (i 

motorfordonstrafikens färdriktning) för att möjliggöra att anlägga en GC-överfart med en 

refug. Så denna alternativa utformning väljs här bort på grund av platsbrist.  

Indragen GC-passage med vägkuddar som är inte förhöjd 

Ett farthinder som säkrar hastigheten erbjuder en lösning som är förlåtande. Där är 

hastigheten lägre och risken för allvarlig olycka lägre. 

Cirkelgupp, konvexa gupp som täcker hela körbanan, bör undvikas på gator med busstrafik. 

Vägkuddar möjliggör en hastighetssänkning av personbilar samtidigt som bussar kan grensla 

kudden. Nackdelen med vissa vägkuddar är att bussar som har tvillingmontage (dubbla 

bakdäck) får ett ökat slitage på det inre däcket p g a att innerdäcken klättrar över kudden om 

den inte anpassas efter busstrafiken. En anpassning av vägkudden till bussens geometri kan 

innebära en mjukare klättring. 

Det är viktigt att bussarna kan köra rakt i vägkuddens längdriktning. Vid planering av 

vägkuddar bör därför hänsyn tas till eventuella uppställda fordon och exempelvis 

cirkulationsplatser och hållplatser i direkt anslutning till vägkuddarna. Problemet är att 

 
16 CROW 2017, Design manual for bicycle traffic. ISBN: 9789066286597 9066286598 
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vägkudde bör vara placerad minst 20 m från en plats där bussen behöver ändra riktning, t ex 

en cirkulationsplats (RiBuss). Detta innebär att GC-överfarten behöver blir indragen 20 m 

från den parallella körbanekanten vid cirkulationsplatsen.  

Det finns gott om plats för denna alternativa utformning. Huvudproblemet är att CG-

passagen med vägkuddar här bör vara indragen 20 m från primärgatas körbanekant, vilket 

skulle påverka framkomligheten för gång- och cykeltrafik som vill korsa gatan väldigt 

negativt. Därför väljs denna alternativa utformning bort. 
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5. Angöring godstransporter 

En uppskattning av mängden angörande lastbilar har förmedlats av Willys/Axfood, 

motsvarande ett snitt på 6–8 lastbilar om dagen. Typ av fordon kan variera från små lastbilar 

till större lastbil med släp (upp till 25,25 m). I erhållet ritningsunderlag är Täbyvägen cirka 

7 meter bred och infarten för godstrafik är cirka 10 meter bred med avfasningar ut mot 

Täbyvägen.   

In- och utfart mot Täbyvägen, samt vändning och uppställning på kvartersmark, har 

analyserats med körspårsmodullen Vehicle Tracking i AutoCad utifrån erhållet 

ritningsunderlag. Nämnda fordonsrörelser har testats dels med typfordon17 Lmod Lastbil med 

släpvagn av modultyp 25,25 meter, som är den längsta angörande fordonstypen, dels med 

Lps Lastbil med påhängsvagn eller släpvagn 16 meter, som har den största körvidden.  

I Figur 5-1 visas körspår för infart med typfordon Lmod och samtidigt möte med personbil. 

Lastbilens övre körspårslinje vid infart är hyttens överhäng och att den går över infartens 

kant gör inget så länge kanten inte är för hög. Således visar körspårsanalysen att infart med 

mötande personbil är möjligt, men med små marginaler. 

 

 
17 KRAV VGU Begrepp och grundvärden, publikation 2020:030, Trafikverket.   
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Figur 5-1 Infart med typfordon Lmod och samtidigt möte med personbil.   

 

I Figur 5-2 visas körspår för infart med typfordon Lmod med vändning på kvartersmark och 

uppställning för att backa ner mot brygga. Marginalerna är små vid infart men i övrigt finns 

tillräckligt utrymme för redovisad manöver. Lastbilens övre körspårslinje vid infart är 

hyttens överhäng och att den går över infartens kant gör inget så länge kanten inte är för hög. 

Marginalerna vid infart kan öka genom att ta mötande körfält i anspråk, vilket bedöms vara 

möjligt utan större störningar på trafiken på Täbyvägen. 



Trivector 

 

35:39 

 

Figur 5-2 Infart med typfordon Lmod med vändning på kvartersmark och uppställning för att backa ner mot 

brygga.  

 

I Figur 5-3 visas utfart med typfordon Lmod. Utfart i båda riktningar är möjligt men med 

små marginaler. På grund av Täbyvägens bredd kräver även utfart med högersväng att det 

är fritt från trafik i båda riktningarna. Det bedöms dock vara sällan förekommande att 

transportfordon kör norrut efter angöring. 
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Figur 5-3 Utfart med typfordon Lmod..  

 

I Figur 5-4 visas körspår för infart med typfordon Lps och samtidigt möte med personbil. 

Körspårsanalysen visar att infart med mötande personbil är möjligt, men med små 

marginaler. 
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Figur 5-4 Infart med typfordon Lps och samtidigt möte med personbil.. 

 

I Figur 5-5 visas körspår för infart med typfordon Lps med vändning på kvartersmark och 

uppställning för att backa ner mot brygga. I redovisat exempel tas lite av mötande körfält i 

anspråk vid infart, vilket ger relativt goda marginaler. Lastbilens övre körspårslinje vid infart 

är hyttens överhäng och att den går över infartens kant gör inget så länge kanten inte är för 

hög. Marginalerna vid infart kan öka genom att ta mer av mötande körfält i anspråk. Att ta 

mötande körfält i anspråk vid infart bedöms generellt vara görbart utan att orsaka några 

betydande trafikstörningar. Vägen är i detta snitt lågt belastad. 
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Figur 5-5 Infart med typfordon Lps, vändning på kvartersmark och uppställning för att backa ner mot 

brygga.  

 

I Figur 5-6 visas körspår för utfart med typfordon Lps. Utfart i båda riktningar är möjligt 

med relativt god marginal. På grund av Täbyvägens bredd kräver även utfart med 

högersväng att det är fritt från trafik i båda riktningarna. Det bedöms dock vara sällan 

förekommande att transportfordon kör norrut efter angöring. 
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Figur 5-6 Utfart med typfordon Lps. 

Slutsats och rekommendation 

Samtliga nödvändiga fordonsmanövrar bedöms vara genomförbara utifrån genomförd 

körspårsanalys i erhållet ritningsunderlag. Marginalerna är i vissa fall små och givet att det 

finns fri yta direkt söder om infarten kan infarten med fördel breddas ytterligare en meter, 

vilket skulle ge lite mer marginal för angörande lastbilstrafik. Det är inte direkt nödvändigt 

att så sker men det är en rekommenderad mindre åtgärd för att förbättra förarnas arbetsmiljö 

och minska tillbudsrisken. I övrigt föreslås inga ytterligare åtgärder.  

 

 

 


