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1 INLEDNING OCH BAKGRUND

Nykvarns kommun är i behov av en trafikanalys inför framtagande av en detaljplan för Vidbynäs 1:19,
Miare Backar i Nykvarns kommun. Trafikanalysen ska bedöma och beräkna föreslagen bebyggelses
och föreslagna gatuförbindelsers påverkan på befintliga gator och vägar i området. Utredningen
bygger vidare på tidigare utredningar av Miare Backar. Exploateringsområdets befintliga målpunkter,
kollektivtrafikförsörjning och dess tillgänglighet för gång och cykel behöver studeras för att avgöra
exploateringens framtida behov.

Framtida anslutningsvägar till Miare Backar kommer studeras. Ett alternativ vore att bredda befintlig
grusväg till exploateringsområdet och ett annat att anlägga en ny väg i jungfrulig terräng. Bägge dessa
alternativ kommer att utredas. De båda anslutningarna kommer kostnadsuppskattas för att skapa en
tidig indikation över framtida prisbild. Framtida bebyggelses alstringspåverkan i anslutande korsningar
kommer studeras och som en del av utredningen av den nya väganslutningen kommer
trafikkapaciteten inom befintlig Trafikplats Nykvarn även att studeras.

Figur 1: Illustration av utredningsområdet med tänkt exploateringsområde och eventuell ny anslutningsväg.

Vidbynäs golfklubb

Miare Backar

Vidbynäs gård

Trafikplats Nykvarn
Gamla Strängnäsvägen

Nykvarns tätort
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2 DAGENS SITUATION

2.1 BEFINTLIGA VÄGAR INOM OMRÅDET
Huvudvägen som knyter samman bostäder och verksamheter inom området är en lokalväg med
enskild väghållare. Hastighetsbegränsningen är 70 km/h, men befintlig geometri medger inte högre
hastigheter än uppskattningsvis 40 km/h invid Vidbynäs golfklubb och Vidbynäs gård. Huvudvägen har
en varierande bredd på cirka 5,7 – 6,0 meter fram till korsningen med infarten till Vidbynäs gård och
befintlig ladugård. Den äldre ladugården är märkt som bevaringsvärd. Öster om ladugården minskar
vägbredden till cirka 4,5 meter fram till infarten till parkeringsytan för golfklubben. Efter
parkeringsinfarten övergår beläggningen från asfalt till grus fram till planerat exploateringsområde för
Miare Backar. Vägbredden på grusvägen uppgår till cirka 4,5 meter på hela sträckan.

Figur 2: Korsningen mellan vägen in mot golfklubben och Gamla Strängnäsvägen. Bilden tagen åt söder.
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Figur 3: Vägen från Gamla Strängnäsvägen in mot golfklubben, längs allén.

Vägens befintliga dragning invid ladugården saknar idag tillräcklig sikt. Kurvan runt ladugårdens
nordvästra hörn har en liten radie och medger ingen sikt runt dess hörn. Den mindre radien innebär att
större fordon behöver nyttja större delar av kurvans och vägens bredd. Den mycket bristfälliga sikten
medför att förare inte har möjlighet att bedöma om en sådan svepning är möjlig förrän de redan
befinner sig inom kurvan. Två befintliga grusvägar ansluter även vägen mitt i kurvan, vilket bidrar till att
skapa en svåröversiktlig trafiksituation med en bristande trafiksäkerhet.

Figur 4: Befintlig vägdragning förbi en äldre bevaringsvärd ladugård. Befintlig vägbredd och kurvradie är idag för små och
tillräcklig sikt saknas helt i kurvan.
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Figur 5: Kurvan runt ladugården.

2.2 BEFINTLIG TRAFIKALSTRING
Utifrån tidigare trafikutredning1 för Miare Backar bedöms befintlig trafikmängd inom området vara cirka
500 fordon per dygn med en andel tung trafik på 5 procent. Trafikmängden avspeglar trafik till
befintliga bostäder och verksamheter så som Vidbynäs golfklubb och Vidbynäs gård. All trafik antas
passera ovan omnämnd vägsträcka förbi ladugården och vidare söderut till korsningen med Gamla
Strängnäsvägen, då detta i praktiken är enda anslutningsvägen till området.

2.3 BEFINTLIGA KOLLEKTIVTRAFIKSMÖJLIGHETER
Området kring Vidbynäs gård, golfbanan och i förlängningen det tänkta nybyggnadsområdet saknar i
dagsläget direkta förbindelser mot Nykvarn med kollektivtrafiken. De hållplatser som ligger närmast
återfinns utmed Gamla Strängnäsvägen, dessa två är Elsaborg och Turingekyrka som båda två ligger
strax över 500 meter ifrån entrén till golfbanan. För de befintliga bostäderna strax norr om Vidbynäs
gård och de planerade nya bostäderna uppgår avståndet till närmaste busshållplats mer än 1 km. De
hållplatser som ligger utmed Gamla Strängnäsvägen trafikeras i nuläget av två linjer. Linje 778 som
går mellan Nykvarns centrum – järnvägsstationen – Sundsvik och linje 782 som trafikerar mellan
Nykvarns centrum – järnvägsstationen – Taxinge – Nygård. Totalt sett rör det sig om ett utbud på cirka
20 avgångar per dag i riktning mot Nykvarn för de båda linjerna med fokus på högtrafiken. Restiden till
Nykvarns järnvägsstation är cirka 10 – 12 minuter beroende på avgång. Från järnvägsstationen finns
möjligheterna att byta till tågtrafik i riktning mot Stockholm och mot Eskilstuna, där båda riktningarna
har en restid på cirka 30 minuter.

Norr om Gamla Strängnäsvägen in mot golfklubben och vidare på grusvägen är befintliga vägar av
bristande kvalitet, som inte är att rekommendera att framföra busstrafik på.

I nuläget är det relativt få bostäder i området och i övrigt relativt få andra målpunkter förutom
golfbanan som behöver kollektivtrafikförsörjas. Utbudet för busstrafiken bör täcka upp de behov som
finns och med möjligheter att ta sig vidare mot centralorterna Södertälje, Stockholm, Strängnäs och

1 Kompletterande trafikutredning Miare Backar & Vidbynäs Golfklubb, Trivector
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Eskilstuna relativt smidigt med bra restidskvot i jämförelse med bilen, framför allt i relationen Nykvarn
– Stockholm. Det är framförallt avstånden till och från hållplatserna som är bekymret för att
kollektivtrafiken ska bli ett attraktivt alternativ.

2.4 BEFINTLIGA MÖJLIGHETER FÖR GÅNG OCH CYKEL
Nuvarande situation för GC-stråk till området bedöms vara av godtagbar standard med tanke på
områdets lokalisering och vilka målpunkter som finns i området. Längs med Gamla Strängnäsvägen
(väg 576) finns det inga GC-stråk i dagsläget. Det är till visso ingen relation där några stora
målpunkter finns för gång eller cykel. Från Vidbynäs finns det separata GC-stråk längs med Vidbynäs
Allé vidare mot busshållplatsen Turinge Kyrka. Därifrån finns det ett övergångsställe över Gamla
Strängnäsvägen som ansluter till GC-stråk längs med Långdalsvägen i riktning mot Nykvarns centrum.
Från Vidbynäs gård och golfklubben finns det även en mindre grusväg som ansluter till Gamla
Strängnäsvägen och bensinstationen som går att nyttja för cyklister och fotgängare. Från de bostäder
som finns vid Vidbynäs är det däremot ett kortare avsnitt av vägen som saknar GC-stråk vid
golfklubben. Här är hastigheten för biltrafiken låg, varför blandtrafik bedöms vara acceptabelt.

Om en ny väganslutning med GC-väg anläggs mellan exploateringsområdet och Gamla
Strängnäsvägen vid Trafikplats Nykvarn så finns det vidare söderut redan ett befintligt GC-stråk över
E20 i riktning mot Nykvarns centrum. Däremot finns det som påtalats tidigare inga alternativ att varken
gå eller cykla längs med Gamla Strängnäsvägen i öst-västlig riktning. Ska man exempelvis cykla till
Södertälje får det således ske i blandtrafik.

Majoriteten av GC-stråken går på egna banor vilket bidrar till höjd kapacitet och säkerhet för de som
antingen går eller cyklar i området.

.
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2.5 BEFINTLIG TRAFIKSITUATION
Generellt flyter trafiken bra i området, exempelvis inne vid golfklubben och i korsningen närmast söder
om golfklubben vid Gamla Strängnäsvägen. Dock uppstår långa och trafikfarliga köer under
eftermiddagsrusningen på avfartsrampen från Södertälje-hållet i Trafikplats Nykvarn. Även en del
köbildning fram mot korsningen närmast norr om med Gamla Strängnäsvägen. Se nedan drönarbild,
som är från platsbesök under eftermiddagsrusningen onsdagen den 27 maj 2020.

Figur 6: Drönarbild över Trafikplats Nykvarn under eftermiddagsrusningen. Långa köer (även utanför bild) på avfartsrampen,
samt delvis också in mot korsningen med Gamla Strängnäsvägen.

Till viss del kan köerna möjligen ha varit lite längre denna dag pga vägarbete på Gamla
Strängnäsvägen strax väster om korsningen, men köerna på avfarten bedöms i huvudsak inte bero på
vägarbetet. Däremot möjligen köbildningen norrut mot Gamla Strängnäsvägen.

Att ha långa köer på en avfartsramp bedöms som mycket farligt, inte minst med tanke på att avfarten
är anlagd som en kilavfart. Nedan foto visar att köerna når nästan hela vägen ut på motorvägen. Detta
bedöms som en mycket stor trafiksäkerhetsbrist!
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Figur 7: Köerna på avfartsrampen når hela vägen bak till kilavfarten. Den vita skåpbilen bakom lastbilen är passerande (hög
fart) och lastbilen står (stilla) i kö på avfarten, nästan ute på motorvägen.

2.6 DAGENS TRAFIKFLÖDEN
Dagens trafik har räknats från ovan omnämnt platsbesök, under eftermiddagsrusningen onsdagen den
27 maj 2020. Dels korsningarna med ramperna och Gamla Strängnäsvägen i Trafikplats Nykvarn och
dels samt korsningen längre västerut på Gamla Strängnäsvägen in mot golfklubben har räknats. Se
vidare under senare kapitel Kapacitetsberäkning.
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3 TRAFIKALSTRING

I själva planprogrammet planeras för att anlägga upp till 400 nya bostäder. Eftersom det slutliga
antalet i dagsläget är osäkert har tre olika exploateringsscenarion valt att appliceras. I scenario 1
planeras för 40 bostäder, scenario 2 för 300 bostäder och för scenario 3 för 400 bostäder.
Bostadsbyggandet antas främst bestå av friliggande villor, men även par-, och radhus. För denna
utredning är det väsentligt att få fram hur mycket biltrafik dessa nya bostäder alstrar och då behövs
först uppgifter om hur många personer som bor i respektive bostad. Utifrån statistikdatabasen SCB
(2016) över Nykvarns kommun framgår det att det i snitt bor 2,7 personer per villa, vilket även antas
gälla för det aktuella exploateringsområdet.

För att bedöma hur mycket biltrafik de nya invånarna från Miare Backar alstrar utgår utredningen från
Inregias rapport Trafikalstringstal och trafikprognoser vid bebyggelseplanering (2005). Trafikalstringen
beräknas där utifrån områdesläge, inkomst och exploateringsgrad för att kunna uppskatta den alstring
som ett visst område genererar. För att skatta vilket trafikalstringstal som är aktuellt för Miare Backar
har följande bedömning gjorts:

• Området bedöms vara placerat i perifert läge med avseende på närhet till arbetsplatser och
centrum med sämre tillgång till kollektivtrafik.

• Framtida villaköpare bedöms besitta en hög inkomst.

• Framtida villakvarter antas ha en låg exploateringsgrad bestående av mestadels villor och
radhus.

Utifrån ovan bedömning beräknas fordonsalstringen från villorna utgöra 2,6 resor per vardagsdygn och
boende.

Tabell 1: Biltrafikalstring per invånare per vardagsdygn per områdestyp (Inregia 2005).

Den beräknade trafikalstringen för de olika scenarierna blir då:

1. 281 fordon per årsmedelvardagsdygn (40 bostäder)
2. 2106 fordon per årsmedelvardagsdygn (300 bostäder)
3. 2808 fordon per årsmedelvardagsdygn (400 bostäder)

Av intresse är dock ett genomsnittsvärde över årets alla dygns trafik, inklusive helger och lov, dvs. ett
värde på årsmedeldygnstrafiken (ÅDT). Det framräknade värdet på ÅVDT har därför multiplicerats
med en omräkningsfaktor på 0,88 enligt riktlinjer från Trafikverket (2014).

1. 247 fordon per årsmedelsdygn (40 bostäder)
2. 1853 fordon per årsmedelsdygn (300 bostäder)
3. 2471 fordon per årsmedelsdygn (400 bostäder)
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Tillsammans med det befintliga trafikflödet i området kan den totala årsmedeldygnstrafiken efter
exploateringen av Miare Backar beräknas. Andelen tung trafik på 5% beräknas kvarstå efter
exploateringen.

1. 747 fordon per årsmedelsdygn (40 bostäder)
2. 2353 fordon per årsmedelsdygn (300 bostäder)
3. 2971 fordon per årsmedelsdygn (400 bostäder)

För att bedöma exploateringens kapacitetspåverkan på närliggande trafiksystem, behöver trafikflödet
under dimensionerande timme (Dh-DIM) beräknas. Dimensionerande timme för vägutformning är
normalt vardagsmaxtimmen det dimensionerande året. Detta bör motsvara den 200:e mest belastade
timmen under året (Trafikverket & SKL, 2016). Utifrån erfarenhetsmässig bedömning anses
dimensionerande timma utgöra 10% av årsmedeldygnstrafiken, vilket ger följande dimensionerade
timtrafikflöde:

1. 75 fordon under Dh-DIM (40 bostäder)
2. 235 fordon under Dh-DIM (300 bostäder)
3. 297 fordon under Dh-DIM (400 bostäder)

En rimlig riktningsfördelning antas vara 80% ut och 20% in under morgonrusningen och det motsatta
under eftermiddagen. Detta med hänsyn till att det nästan uteslutande är bostäder och lite
verksamheter i området (bland annat hotellet och golfbanan i sig).

Detta innebär under morgonrusningen:

1. 75 f/h totalt, varav 60 f/h UT och 15 f/h IN (40 bostäder)
2. 235 f/h totalt, varav 188 f/h UT och 47 f/h IN (300 bostäder)
3. 297 f/h totalt, varav 238 f/h UT och 59 f/h IN (400 bostäder)

Detta innebär under eftermiddagsrusningen:

1. 75 f/h totalt, varav 60 f/h IN och 15 f/h UT (40 bostäder)
2. 235 f/h totalt, varav 188 f/h IN och 47 f/h UT (300 bostäder)
3. 297 f/h totalt, varav 238 f/h IN och 59 f/h UT (400 bostäder)

UT = Trafik ut från området mot det omkringliggande vägnätet

IN = Trafik in mot området från det omkringliggande vägnätet
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3.1 SPRIDNING AV DEN ALSTRADE TRAFIKEN
Antagandet om hur spridningen av denna trafik görs vidare in/ut på det omkringliggande vägnätet görs
på olika sätt för scenariot med ny väg respektive nyttjandet av den befintliga vägen (vägen förbi
golfbanan). Nedan flöden avser den alstring som motsvarar 400 bostäder, dvs. högst alstring. Detta
scenario utreds kapacitetsmässigt eftersom de övriga per automatik kommer fungera om denna
fungerar. Även om en mindre del (cirka 17%) av ovan framräknade trafik under maxtimmen består av
dagens trafik (inte enbart den alstrade för just detta nya område), så antas all denna trafik utgöra
alstring, för att vara på säkra sidan. Detta bedöms också som rimligt, då det enligt uppgift från
kommunen är mest trafik in/ut vägen förbi golfklubben under sommaren, vilket trafikräkningen (senare
omnämnd) i denna korsningspunkt (med Gamla Strängnäsvägen) ändå inte med säkerhet har
fångat/inkluderat.

Figur 8: Antagen spridning av den alstrade trafiken givet nyttjande av den befintliga vägen via golfklubben.



14 | 10301801  • Trafikanalys Nykvarn

Figur 9: Antagen spridning av den alstrade trafiken givet nyttjande av en ny väg. Som synes antas en del av den alstrade
trafiken trots ny väg ändå att nyttja den befintliga vägen via golfbanan. Detta hör delvis ihop med bebyggelsen närmast norr om
golfbanans parkering som också är inräknad i den alstrade trafiken (ca 17% av totalflödet).
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4 KAPACITETSBERÄKNING

För att beräkna rimliga flöden för de olika korsningspunkterna utförs följande beräkningssteg:

1. Utgångspunkten är dagens trafikräknade trafik under eftermiddagsmax (räknad onsdagen den
27 maj 2020), baserad på värsta 20 minuters-perioden. För att få morgonens trafik antas en
transponering av eftermiddagen, vilket bedöms fungera relativt bra i berörda korsnings-
punkter. Troligen är eftermiddagen totalt sätt mer belastad än morgonen, varför detta
transponat snarare bör ge en liten för hög morgontrafik än för låg, mot den faktiska.

Dock görs inte en sådan transponering för korsningarna med ramperna i trafikplatsen, då de
korsningarnas morgon-flöden antas för osäkra att ta fram genom en transponering, eftersom
flödena där är relativt höga. Istället görs kapacitetsberäkningen för dessa korsningar enbart för
eftermiddagen. Under eftermiddagen antas flödena totalt vara högre än under morgonen,
samt att det under eftermiddagen antas vara mest trafik FRÅN motorvägen (mer utpendling än
inpendling till Nykvarn) där trafiksäkerhetsrisken kopplat till långa köer är som störst (värre att
ha köer utifrån motorvägen än inne på lokalvägarna), varför det även av det skälet för dessa
bör räcka att studera eftermiddagen.

2. Uppräkning av (1) med 10% för att ta höjd för corona-påverkan (utifrån andra mätningar är det
rimligt att anta att trafiken kan motsvara cirka 90% mot normalt)

3. Uppräkning av (2) med 1% årligen mellan år 2020 och år 2040, vilket totalt motsvarar en
uppräkning med cirka 22% utifrån (2).

4. Till (3) adderas den alstring som bedöms för berörd korsningspunkt som framgår av
flödesfördelningen i ovan kapitel. Olika scenarion tas därmed fram för nyttjande av dagens
väg förbi golfklubben respektive när ny väg anläggs. Detta även för korsningarna vid
Trafikplats Nykvarn eftersom även flödestorleken här till viss del antas bero på den nya vägen
eller inte. Detta främst med hänsyn till att trafik mellan det nya bostadsområdet och Nykvarns
centrum i större utsträckning i scenariot med nyttjande av vägen via golfbanan antas köra via
Långdalsvägen under E20 istället för att passera över E20 i Trafikplats Nykvarn. Såsom även
nämns i tidigare kapitel utgår dessa kapacitetsberäkningar från den högsta alstringen
motsvarande 400 nya bostäder. Detta eftersom det då per automatik även fungerar för de
lägre alstringarna för 40 respektive 300 nya bostäder.

Det skall poängteras att ytterligare tillägg av flödet inte görs med hänsyn till andra
exploateringsområden i närområdet. Visserligen ingår en generell utbyggnad som del i den allmänna
trafikökningen per år, men om stora utbyggnader görs i närheten kan ökningen av flödet ändå
underskattas med enbart medräknande av den allmänna trafikökningen. Det har inte ingått i
utredningen att bedöma om ytterligare ökningar vore rimliga eller ej.
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4.1 KORSNINGEN IN MOT GOLFBANAN
Eftermiddagens trafikräkning i denna korsningspunkt ger följande flöden (omräknade till f/h):

Tabell 2: Start/mål-matris korsningen in mot golfklubben vid Gamla Strängnäsvägen, dagens räknade flöden under
eftermiddagens maxperiod [f/h].

Matrisen läses på sådant sätt att FRÅN är till vänster och TILL är i överkant. Flödet FRÅN nod 1 TILL
nod 3 är exempelvis 43 f/h, dvs. flödet FRÅN golfklubbens väg TILL Gamla Strängnäsvägen österut,
enligt kartan över nodnummer nedan. Morgonens flöden antas (förenklat) vara transponatet av ovan,
dvs. att siffran som nu står FRÅN 1 TILL 3 blir FRÅN 3 TILL 1, osv. Man antar helt enkelt att den trafik
som går åt ena hållet på eftermiddagen går åt andra hållet på morgonen. Eftersom eftermiddagen i
större utsträckning än morgonen består av både pendlingstrafik och övrig trafik, är det troligt att
morgonens trafik genom denna transponering snarare blir lite för högt än lågt.

Figur 10: Karta över nodnummer, enligt start/mål-matrisen ovan.

Det skall även poängteras att det under vissa peakar kan vara högre flöden in/ut golfbanan än under
den dag som mätningen utfördes av WSP (onsdagen den 27 maj 2020 under eftermiddagsrusningen).
Detta bland annat med tanke på att det både är en golfbana, konferensanläggning, etc. och därför kan
vara högre flöden under sommaren än under normal rusningstid under året. Eftersom normal
pendlingstrafik i regel är lägre under sommaren bedöms flödena som helhet i området som analyseras
däremot vara högre under normal rusningstid under året än under sommaren, varför mätningen också
utförs under sådan årstid/tidpunkt.

Dagens trafik EM

1 2 3
1 0 23 43 66
2 26 0 112 138
3 30 243 0 273

56 266 155
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För denna korsning görs kapacitetsberäkningen endast för det alternativ där det nya bostadsområdet
ansluts via golfklubben, dvs. alternativet där dagens väg rustas upp. Enbart detta alternativ analyseras
eftersom det är detta alternativ som för denna korsning innebär högst trafikflöden. Fungerar en viss
utformning för detta scenario fungerar det därmed även för alternativet där ny väg anläggs.

Med corona-tillägg, uppräkning till 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken (antaget att det nya
området ansluts via den befintliga vägen förbi golfbanan), fås följande totala flöden:

Tabell 3: Start/mål-matris korsningen in mot golfklubben vid Gamla Strängnäsvägen, dagens trafik uppräknad för corona-
påverkan och år 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken, eftermiddagens maxperiod [f/h]. Morgonens motsvarande
flöden antas vara transponatet av nedan.

En kapacitetsanalys för dagens korsningsutformning görs i beräkningsverktyget CapCal för ovan
flöden (morgon respektive eftermiddag), som indikerar att dagens utformning kommer fungera som
den är. Den högsta belastningsgraden i någon relation uppstår på morgonen inifrån golfbanan och är
0,42, vilket betyder att man är långt ifrån någon kritisk gräns (värden upp mot 0,8 antas vara
acceptabla). Teoretiskt beräknad maxkö (90-percentilen) är 1,1 fordon, dvs. i praktiken ingen kö alls.

4.2 KORSNINGEN GAMLA STRÄNGNÄSVÄGEN VID TRAFIKPLATSEN
Eftermiddagens trafikräkning i denna korsningspunkt ger följande flöden (omräknade till f/h):

Tabell 4: Start/mål-matris korsningen Gamla Strängnäsvägen vid trafikplatsen, dagens räknade flöden under eftermiddagens
maxperiod [f/h].

Matrisen läses på sådant sätt att FRÅN är till vänster och TILL är i överkant. Flödet FRÅN nod 1 TILL
nod 3 är exempelvis 167 f/h. Morgonens flöden antas (förenklat) vara transponatet av ovan, dvs. att
siffran som nu står FRÅN 1 TILL 3 blir FRÅN 3 TILL 1, osv. Man antar helt enkelt att den trafik som
går åt ena hållet på eftermiddagen går åt andra hållet på morgonen. Eftersom eftermiddagen i större

SUMMA
Fördelning golfbanevägen EM

1 2 3
1 0 55 93 148
2 130 0 150 280
3 183 326 0 509

313 381 243

Dagens trafik EM

1 2 3 4
1 0 36 167 0 203
2 251 0 340 0 591
3 176 33 0 0 209
4 0 0 0 0 0

427 69 507 0
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utsträckning än morgonen består av både pendlingstrafik och övrig trafik, är det troligt att morgonens
trafik genom denna transponering snarare blir lite för högt än lågt.

Figur 11: Karta över nodnummer, enligt start/mål-matrisen ovan. Nod nummer 4 avser den nya vägen (i scenarierna utan denna
väg är flödena därmed noll till/från denna).

För denna korsning görs kapacitetsberäkningen både för det alternativ där det nya bostadsområdet
ansluts via golfklubben och via den nya vägen.

Bostadsområdet ansluts via golfklubben

Med corona-tillägg, uppräkning till 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken (antaget att det nya
området ansluts via den befintliga vägen förbi golfbanan), fås följande totala flöden:

Tabell 5: Start/mål-matris korsningen Gamla Strängnäsvägen vid trafikplatsen, dagens trafik uppräknad för corona-påverkan
och år 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken, eftermiddagens maxperiod [f/h]. Morgonens motsvarande flöden antas
vara transponatet av nedan.

SUMMA
Fördelning golfbanevägen EM

1 2 3 4
1 0 53 254 0 307
2 361 0 456 0 817
3 355 44 0 0 400
4 0 0 0 0 0

716 98 710 0
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En kapacitetsanalys för dagens korsningsutformning görs i beräkningsverktyget CapCal för ovan
flöden (morgon respektive eftermiddag), som indikerar att dagens utformning inte kommer fungera
som den är. Den högsta belastningsgraden i någon relation uppstår på eftermiddagen från söder (från
trafikplatsen) på över 2,0, vilket betyder att man är långt över kritisk gräns (värden upp mot 0,8 antas
vara acceptabla). Teoretiskt beräknad maxkö (90-percentilen) är över 200 fordon.

Eftersom dagens korsning inte klarar trafikflödena görs först ett snabbt test där stopp-plikten från
söder ersätts med väjningsplikt. Belastningen blir ändå för hög från söder. Nästa steg blir att analysera
hur det skulle fungera med en trebent cirkulationsplats, med ett körfält in/ut från alla håll, samt med ett
körfält inne i. Analysen visar att en cirkulationsplats klarar av att hantera trafikflödena, både
under morgon- och eftermiddagen. Den högsta belastningsgraden uppstår under
eftermiddagsrusningen från öster och är 0,78, vilket är acceptabelt. Teoretisk maxkö (90-percentilen)
är 3 fordon.

Bostadsområdet ansluts via den nya vägen

Med corona-tillägg, uppräkning till 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken (antaget att det nya
området ansluts via den nya vägen som ansluter som ett fjärde ben i korsningen norr om
trafikplatsen), fås följande totala flöden:

Tabell 6: Start/mål-matris korsningen Gamla Strängnäsvägen vid trafikplatsen, dagens trafik uppräknad för corona-påverkan
och år 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken, eftermiddagens maxperiod [f/h]. Morgonens motsvarande flöden antas
vara transponatet av nedan.

SUMMA
Fördelning nya vägen EM

1 2 3 4
1 0 49 232 18 299
2 341 0 456 20 817
3 267 44 0 141 453
4 5 4 36 0 45

613 98 724 179
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En kapacitetsanalys för dagens korsningsutformning görs i beräkningsverktyget CapCal för ovan
flöden (morgon respektive eftermiddag), som indikerar att dagens utformning inte kommer fungera
som den är. Den högsta belastningsgraden i någon relation uppstår på eftermiddagen från söder (från
trafikplatsen) på knappa 3,0, vilket betyder att man är långt över kritisk gräns (värden upp mot 0,8
antas vara acceptabla). Teoretiskt beräknad maxkö (90-percentilen) är knappa 300 fordon.

Eftersom dagens korsning inte klarar trafikflödena görs först ett snabbt test där stopp-plikten från
söder ersätts med väjningsplikt. Belastningen blir ändå för hög från söder. Nästa steg blir att analysera
hur det skulle fungera med en trebent cirkulationsplats, med ett körfält in/ut från alla håll, samt med ett
körfält inne i. Analysen visar att en cirkulationsplats klarar av att hantera trafikflödena, både
under morgon- och eftermiddagen. Den högsta belastningsgraden uppstår under
eftermiddagsrusningen från öster och är 0,84, vilket är på gränsen acceptabelt. Teoretisk maxkö (90-
percentilen) är 5 fordon. I en framtid skulle man kunna lägga till två körfält in från detta håll (förslagsvis
ett för vänster och ett för rakt fram/höger), om kön bortom år 2040 skulle bli för lång.

4.3 KORSNINGEN NORRA RAMPERNA I TRAFIKPLATSEN
Eftermiddagens trafikräkning i denna korsningspunkt ger följande flöden (omräknade till f/h):

Tabell 7: Start/mål-matris korsningen med de norra ramperna i trafikplatsen, dagens räknade flöden under eftermiddagens
maxperiod [f/h].

Matrisen läses på sådant sätt att FRÅN är till vänster och TILL är i överkant. Flödet FRÅN nod 1 TILL
nod 2 är exempelvis 445 f/h. För denna korsning, med högre flöden, antas det för osäkert att
transponera eftermiddagen till morgonrusningen, då morgonens flöden då riskerar bli för felaktiga
jämfört med de verkliga. Dock bedöms det som troligt att den utformning som nedan föreslås utifrån
eftermiddagens behov även kommer fungera/tillgodose morgonens behov. Störst risk för trafikfarliga
köer bör också rent generellt finnas på eftermiddagen, eftersom Nykvarn är en tydlig
utpendlingskommun och därmed högre flöden på avfartsramperna på eftermiddagen (med risk för
köer ut på motorvägen). I en vidare analys av trafikplatsen skulle även morgonens trafik kunna räknas,
samt alla korsningar tillsammans studeras i en och samma mikrosimuleringsmodell (VISSIM). I detta
läge studeras korsning för korsning med beräkningsverktyget CapCal.

Dagens trafik EM

1 2 3 4
1 0 445 0 501 946
2 0 0 75 501 576
3 0 0 0 0 0
4 0 119 191 0 310

0 564 266 1002
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Figur 12: Karta över nodnummer, enligt start/mål-matrisen ovan.

För denna korsning görs kapacitetsberäkningen enbart för det alternativ där det nya bostadsområdet
ansluts via den nya vägen, då flödena är som högst här då.

Med corona-tillägg, uppräkning till 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken (antaget att det nya
området ansluts via den befintliga vägen förbi golfbanan), fås följande totala flöden:

Tabell 8: Start/mål-matris korsningen med de norra ramperna i trafikplatsen, dagens trafik uppräknad för corona-påverkan och
år 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken, eftermiddagens maxperiod [f/h]. För denna korsning antas det för osäkert att
ta fram morgonens flöden genom transponat.

SUMMA
Fördelning nya vägen EM

1 2 3 4
1 0 668 0 672 1341
2 0 0 107 709 816
3 0 0 0 0 0
4 0 261 256 0 517

0 929 363 1382
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En kapacitetsanalys för dagens korsningsutformning görs i beräkningsverktyget CapCal för ovan
flöden (eftermiddag), som indikerar att dagens utformning inte kommer fungera som den är. Den
högsta belastningsgraden i någon relation uppstår från öster (avfartsrampen från Södertälje-hållet) på
över 5,0, vilket betyder att man är väldigt långt över kritisk gräns (värden upp mot 0,8 antas vara
acceptabla). Teoretiskt beräknad maxkö (90-percentilen) är över 500 fordon, dvs. långt ut på
motorvägen. Eftersom redan dagens trafik ger mycket långa köer ut på avfartsrampen (se drönarbild i
tidigare kapitel) så förefaller detta rimligt att tänka sig med denna ökade trafik.

Eftersom dagens korsning inte klarar trafikflödena har diverse tester med olika antal körfält med
cirkulationsplats/droppe utförts. Den utformning som tycks passa bäst framgår på skissen i nedan
kapitel. Den högsta belastningsgraden med denna utformning uppstår från norr och är 0,86, vilket är
på gränsen acceptabelt. Teoretisk maxkö (90-percentilen) är 12 fordon. En kö från norr innebär heller
inte att kön riskerar nå ut på motorvägen, vilket är en stor fördel jämfört med dagens köbildning.

4.4 KORSNINGEN SÖDRA RAMPERNA I TRAFIKPLATSEN
Eftermiddagens trafikräkning i denna korsningspunkt ger följande flöden (omräknade till f/h):

Tabell 9: Start/mål-matris korsningen med de södra ramperna i trafikplatsen, dagens räknade flöden under eftermiddagens
maxperiod [f/h].

Matrisen läses på sådant sätt att FRÅN är till vänster och TILL är i överkant. Flödet FRÅN nod 2 TILL
nod 1 är exempelvis 501 f/h. För denna korsning, med högre flöden, antas det för osäkert att
transponera eftermiddagen till morgonrusningen, då morgonens flöden då riskerar bli för felaktiga
jämfört med de verkliga. Dock bedöms det som troligt att den utformning som nedan föreslås utifrån
eftermiddagens behov även kommer fungera/tillgodose morgonens behov. Störst risk för trafikfarliga
köer bör också rent generellt finnas på eftermiddagen, eftersom Nykvarn är en tydlig
utpendlingskommun och därmed högre flöden på avfartsramperna på eftermiddagen (med risk för
köer ut på motorvägen). I en vidare analys av trafikplatsen skulle även morgonens trafik kunna räknas,
samt alla korsningar tillsammans studeras i en och samma mikrosimuleringsmodell (VISSIM). I detta
läge studeras korsning för korsning med beräkningsverktyget CapCal.

Dagens trafik EM

1 2 3 4
1 0 0 0 0 0
2 501 0 0 701 1202
3 3 33 0 84 120
4 75 293 0 0 368

579 326 0 785
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Figur 13: Karta över nodnummer, enligt start/mål-matrisen ovan.

För denna korsning görs kapacitetsberäkningen enbart för det alternativ där det nya bostadsområdet
ansluts via den nya vägen, då flödena är som högst här då.

Med corona-tillägg, uppräkning till 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken (antaget att det nya
området ansluts via den befintliga vägen förbi golfbanan), fås följande totala flöden:

Tabell 10: Start/mål-matris korsningen med de södra ramperna i trafikplatsen, dagens trafik uppräknad för corona-påverkan och
år 2040, samt med tillägg av den alstrade trafiken, eftermiddagens maxperiod [f/h]. För denna korsning antas det för osäkert att
ta fram morgonens flöden genom transponat.

SUMMA
Fördelning nya vägen EM

1 2 3 4
1 0 0 0 0 0
2 690 0 0 960 1650
3 4 68 0 113 185
4 101 470 0 0 571

795 539 0 1073
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En kapacitetsanalys för dagens korsningsutformning görs i beräkningsverktyget CapCal för ovan
flöden (eftermiddag), som indikerar att dagens utformning inte kommer fungera som den är. Den
högsta belastningsgraden i någon relation uppstår från väster (avfartsrampen från Eskilstuna-hållet)
på ett så högt värde att modellen inte kan beräkna den (dvs. långt över kritisk gräns).

Eftersom dagens korsning inte klarar trafikflödena har diverse tester med olika antal körfält med
cirkulationsplats/droppe utförts. Den utformning som tycks passa bäst framgår på skissen i nedan
kapitel. Den högsta belastningsgraden med denna utformning uppstår från väster (avfartsrampen),
vilket förefaller logiskt då trafiken från norr inte behöver väja för någon in mot denna droppe på södra
sidan och därmed kommer i strid ström. Teoretisk maxkö (90-percentilen) är cirka 50 fordon, vilket
dock bör tas med en stor nypa salt, då flödet från detta håll i sig är lågt och att det bör vara enklare att
komma in i droppen än vad beräkningen indikerar. Därmed bedöms denna utformning som acceptabel
att tänka sig. En mer kapacitetsstark lösning än denna är också, inte rimliga gränser, svår att uppnå.

Som även nämndes ovan skulle en samlad analys med mikrosimulering (VISSIM) kunna göras för alla
korsningspunkterna vid trafikplatsen (inklusive Gamla Strängnäsvägen) i en vidare analys. Tack vare
att flöden och tänkbar utformning även för ramperna genom dessa CapCal-beräkningar har gjorts
skulle en sådan vidare analysen kunna göras på relativt få timmar. Eftersom korsningarna är nära
varandra ses vissa fördelar med en sådan samlad modellering. Nykvarns kommun eller Trafikverket är
välkomna att höra av sig till WSP (Sebastian Hasselblom) om en sådan vidare utredning önskas.
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4.5 FÖRESLAGEN UTFORMNING VID TRAFIKPLATSEN
Utifrån ovan nämnda kapacitetsberäkningar föreslås att korsningen med Gamla Strängnäsvägen vid
trafikplatsen görs om till cirkulationsplats (oavsett ny väg åt norr eller inte), med ett körfält in/ut samt
inne i. För de norra och södra rampanslutningarna föreslås varsin droppe. Se nedan grova skiss över
antal körfält i olika relationer. Dagens bro över E20 bedöms utan ombyggnad klara av detta antalet
körfält, genom att bron redan idag har tre körfält i bredd plus gång- och cykelväg, även om
körfältsindelningen ser annorlunda ut.

Figur 14: Föreslagen utformning trafikplatsen och korsningen med Gamla Strängnäsvägen. Bron behöver inte breddas.
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Det skall även nämnas att Trafikverket har utrett en lösning med signalkorsning vid den norra
rampanslutningen.

Idag finns en dispens på 33 meter fordonsekipage som i denna trafikplats tillåts färdas mellan öster
och söder i denna trafikplats (mellan E20Ö och Nykvarn i båda riktningar). Dispensen går dock ut år
2023 och det förefaller osäkert om en ny trafikplats enligt ovan utformning skulle stå klar innan dess.
Oavsett vilket bör det säkerställas att ett så långt ekipage kan svänga vänster i den norra droppen från
avfartsrampen mot söder. Genom att göra ytan i mitten delvis överkörningsbar bör det vara möjligt. Åt
motsatt håll, dvs. från söder mot påfartsrampen österut behöver detta också säkerställas, även om en
högersväng av detta slag troligen fungerar redan utan större nödvändiga anpassningar.

Figur 15: Drönarbild från nordväst över trafikplatsen.

5 BULLERBEDÖMNING

Framtida bullernivå bedöms utifrån scenario 1, 2 och 3 (40, 300 och 400 bostäder) på väganslutningen
till Gamla Strängnäsvägen från Vidbynäs golfklubb. Det är framförallt de nyproducerade fastigheterna
väster som Vidbynäs golfklubb som befinner sig nära vägen, se Figur 16 nedan. Värderingen sker
utifrån Boverkets och SKL:s broschyr ”Hur mycket bullrar vägtrafiken?”2.

Tabellerna ger ett approximativt värde som förutsätter en normal trafiksammansättning. Det bör
tilläggas att den sammanlagda ljudnivån även beror av andra faktorer så som andra bullerkällor
(Gamla Strängnäsvägen), vägmaterial och omkringliggande topografi, som inte tas hänsyn till i denna
enklare bedömning. För en precis bedömning krävs därför en djupare analys av ekvivalenta ljudnivåer.

Dygnsekvivalent ljudnivå skall alltid beräknas utifrån skyltad hastighet, även om denna inte uppnås
över beräknad sträcka. Inom området är den skyltade hastigheten 70 km/h, vilket medför högre
bullernivåer. Befintlig väggeometri medför att det troligtvis är svårt att nå skyltad hastighet på sträckan

2 Hur mycket bullrar vägtrafiken, Boverket och SKL 2016
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och att man mer sannolikt uppnår hastigheter på cirka 40 km/h, vilket också potentiellt skulle kunna bli
ny skyltad hastighet om väghållaren önskar det.

Enligt infrastrukturpropositionen 1996/97:53 bör den ekvivalenta ljudnivån understiga 55 dBA för
nybyggnation samt för att en god miljökvalitet ska nås utanför befintliga bostäder. För äldre befintliga
bostäder som är uppförda innan 1997 behöver åtgärder först övervägas vid ekvivalenta ljudnivåer över
65 dBA, enligt praxis i tillsynsärenden.

Utifrån tabellerna beräknas den dygnsekvivalenta ljudnivån på 55 dBA uppnås först cirka 60 meter
från vägmitt givet 70 km/h och scenario 3 (400 bostäder). Befintliga fastigheter väster om Vidbynäs
golfklubb befinner sig cirka 15 meter från vägmitt och beräknas då få en dygnsekvivalent ljudnivå på
63 dBA, dvs. över den tillåtna gränsen.

Utifrån 70 km/h skyltad hastighet bedöms inte en trafikökning överhuvudtaget vara lämplig utan att
införa åtgärder för att uppnå god miljökvalitet utanför intilliggande bostäder. Därmed uppfylls inte ens
kraven för det lägsta scenariot (40 bostäder). Vid 40 km/h skyltad hastighet uppnås däremot kraven
för scenario 1 (40 bostäder).

Vid en sänkning av skyltad hastighet till 40 km/h utmed sträckan beräknas den dygnsekvivalenta
ljudnivån på 55 dBA spridas cirka 30 meter från vägmitt samt ge en dygnsekvivalent ljudnivå utanför
intilliggande bostäder på 58 dBA. Detta om scenario 3 anläggs, dvs. 400 bostäder. Bullerreducerande
åtgärder (exempelvis bullerplank) kommer därmed troligtvis att behövas för vägsträckan, men kräver
vidare utredning för att säkerställa, då man i detta fall ligger nära gränsen. Även för scenario 2 (300
bostäder) hamnar man nära gränsen.

Sammanfattningsvis innebär detta att under förutsättning att man sänker skyltad hastighet till 40 km/h
så uppnås bullerkraven för scenario 1 (40 bostäder), men är nära gränsen (och därför kräver vidare
mer detaljerad utredning) för scenario 2 och 3 (300 respektive 400 bostäder).

Figur 16: Nyproducerade fastigheter öster om Vidbynäs golfklubb. Som kan ses på bilden befinner sig fastigheterna och
tillhörande uteplatser kloss an befintlig väg.
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6 TRAFIKFÖRSÖRJNING KOLLEKTIVTRAFIK

I detta avsnitt görs en översiktlig analys av vilket behov av förändringar i dagens
kollektivtrafikförsörjning som skulle kunna behövas till följd av exploateringen. Denna del är till viss del
teoretisk eftersom utfallet är svårt att prognosticera på ett övergripande sätt.

Målsättningen med bebyggelseutvecklingen och en utbyggd kollektivtrafik bör utgå ifrån att
kollektivtrafiken och transportsystemet i sin helhet ska vara attraktiv och möjliggöra gena och snabba
resor inom det närliggande området och regionen. Ambitionen bör vara att kollektivtrafikens
förutsättningar ska ingå i planhanteringen redan från början för att undvika konflikter i senare stadier
under planeringen och utformningsfaserna. Ett par riktlinjer som är bra att förhålla sig till är följande:

· Planera för gena stråk där framkomligheten för kollektivtrafiken prioriteras, vilket ger
förutsättningar för att restiderna och restidskvoten gentemot bilen hålls låga.

· Skapa förutsättningar för gång och cykel till kollektivtrafikens noder och hållplatser eftersom
”hela resan”-perspektivet är viktig.

· Lokalisering och planering av ny bebyggelse bör utgå ifrån existerande kollektivtrafikförsörjda
stråk i den mån det går.

Kollektivtrafikens upptagningsområde utgörs inte bara av hur busslinjens dragning ser ut, utan av var
busshållplatserna längs linjen är placerade. Att ta sig till och från hållplatsen från exempelvis hemmet,
är också en del av resan och något som är viktigt att beakta i planeringen.

Samhällsekonomiskt är det mest fördelaktigt att nyttja den redan befintliga kollektivtrafikbaserade
infrastrukturen istället för att bygga nytt. Genom att lokalisera nybyggnation till stråk som redan har en
god kollektivtrafikförsörjning går det att med enkla medel anpassa linjesträckning och trafikutbud
istället för att anlägga ny infrastruktur eller införa nya linjer, vilket gör att det går att nyttja de resurser
som redan finns mer effektivt.

Att kunna erbjuda en pålitlig och effektiv kollektivtrafik bör man utgå från det potentiella
resandebehovet som uppstår vid nybyggnation av både bostäder och arbetsplatser. Utbudet och
efterfrågan går hand i hand, men samtidigt är det viktigt att förstå hur människors resmönster ser ut. I
mer tätbefolkade områden är det vanligtvis fler människor som reser än i mer glesbefolkade områden.
Det beror till stor del att du kan nå fler punkter på kortare tid med kollektivtrafiken i större tätorter än
vad du kan göra i mer glesbefolkade områden, eftersom de målpunkter som ska nås på en daglig
basis (arbeten, skolor, inköp av dagligvaror, fritidsintressen etc.) ligger mer utspritt.

Resandeunderlaget är naturligtvis viktigt för att bedriva kollektivtrafik, men utbudet är även en central
del i huruvida potentiella resenärer värderar möjligheten att resa med det som erbjuds. Det kan alltså
skilja sig från ett utbud med trafik var 10:e minut till enstaka avgångar per dag.

Resebenägenheten är starkt kopplad till möjligheten att resa snabbt, gent och att tillgängligheten till
målpunkter är stor (restiden är det som oftast värderas högst bland potentiella resenärer), vilket
resulterar i att områden längre ifrån de centrala delarna av tätorten och större knutpunkter oftast har
en lägre andel människor som reser kollektivt. I de resvaneundersökningar som genomförts av
Trafikförvaltningen på SL framgår det att färdmedelsfördelningen ser ut enligt tabell 2 nedan.

Nykvarn klassas i denna sammanställning som en kommun i yttre förort och på kommunnivå är
fördelningen lite annorlunda än för samtliga kommuner som finns i kategorin. I Nykvarn står bil för 76
procent av samtliga resor medan kollektiva resor endast är 14 procent. Gång och cykel utgör 9
procent. Det är till och med så att Nykvarn är den kommun som har högst andel bilresor i fördelningen.
3

3 SL och länet 2018, SLL Trafikförvaltningen
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Tabell 11: Färdmedelsfördelning för boende i Stockholms län, genomsnitt för veckan (%). SL och länet år 2018.

Kommun Bil Kollektivt Gång &
cykel

Annat

Regioncentrum
27 38 30 5

Kommuner inre
förort 51 29 16 5

Kommuner i yttre
förort 58 24 12 6

Hela Länet
48 32 22 6

Nykvarn
76 14 9 1

Baserat på detta tillsammans med statistiken över hur många som bor i varje hushåll (Enligt SCB är
snittet 2,7 per hushåll i Nykvarn) går det att bedöma hur många personer som skulle kunna tänkas sig
resa kollektivt. Antal personer i hushållet är beräknat genom antalet planerade bostäder x 2,7 för att få
en översiktlig bild hur många som kan tänkas bo i området, i de olika scenarierna. Detta behöver ses
som en exemplifiering och uppskattning, och inte faktiskt utfall. Det finns andra parametrar som
behöver vägas in, exempelvis ålder, ekonomiska förutsättningar, var resorna som de boende
företrädelsevis ska resa till, om utbudet är tillräckligt bra, osv. Eftersom det i dagsläget inte finns
kollektivtrafik i området är det svårt att bedöma denna faktor och hur det kopplar till restider och utbud,
men vidare resonemang om det följer med eventuella förslag på trafikering senare i kapitlet.

Tabell 12: Teoretiska resandenivåer vid nybyggnation av bostäder i Nykvarn.

Antal
bostäder

Antal
personer i
hushållet

Andel som potentiellt reser kollektivt

7% 10% 15% 20% 40%

40 108 8 11 16 22 43

300 810 57 81 122 162 324

400 1080 76 108 162 216 432

Utgår vi från den marknadsandel som i dagsläget finns i Nykvarn hamnar spannet över möjligt antalet
resenärer i det markerade spannet som finns i tabellen ovan. Byggs det 40 bostäder uppskattas färre
än 20 personer dagligen resa kollektivt, blir det istället uppemot 400 bostäder så hamnar antalet
personer istället på ca 160 stycken. Baserat på detta kan man dra slutsatsen att det framförallt är vid
utbyggnad om 300–400 bostäder som ett verkligt behov uppstår, framförallt ett behov som motiverar
att kollektivtrafiken dras om via utbyggnadsområdet. Dessa nivåer är teoretiska, med stor osäkerhet.

Som det konstaterats tidigare ligger det planerade utbyggnadsområdet avskilt från nuvarande
kollektivtrafikstråk i närheten. I antagandet att antal bostäder som byggs blir mellan 300 – 400 stycken
och marknadsandelen hamnar på mellan 10–15 procent rör det sig om mellan 80–160 personer som
skulle resa med kollektivtrafiken i riktning mot Nykvarns centrum. Det planerade exploateringsområdet
ligger på ett avstånd på cirka 3 km från Nykvarn station, med hyfsat gen linjesträckning som möjliggör
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att attraktiva förbindelser kan upprättas. Det finns egentligen två alternativa lösningar för
trafikförsörjningen, det ena är att en egen linje trafikerar området eller att existerande linjer får en
linjeomläggning. Det finns fördelar och nackdelar med båda förslagen. En helt ny linje blir lättare att
styra linjesträckningen och utbudet på medan trafikeringen skulle bli dyrare eftersom det förmodligen
krävs fler fordon om inte resurser tas från andra linjer. Det andra förslaget innebär att någon av
linjerna 782 mellan Nykvarn och Taxinge/Nygård eller 778 mellan Nykvarn och Sundsvik dras om.
Båda dessa linjer har ett utbud som skulle kunna passa in i de behov som uppstår vid nybyggnationen
av bostäder vid Vidbynäs. I figur 17 nedan lyfts möjliga trafikeringsalternativ.

Figur 17: Trafikeringsalternativ kollektivtrafik.

Förslaget innebär att linje 778 trafikerar via exploateringsområdet. Totalt finns det tre alternativ, vilket
beror på vilken vägåtgärd som genomförs.

· Alternativ 1. Trafikering längs med Gamla Strängnäsvägen via Vidbynäs golfklubb mot
exploateringsområdet (blå markering). Vid exploateringsområdet anläggs en vändslinga så att
bussen kan köra samma väg tillbaka i riktning mot Sundsvik eller Nykvarn.

· Alternativ 2. Trafikering via den nya väganslutningen (gul markering) till exploateringsområdet,
bussen kommer även här nyttja en vändslinga och köra tillbaka på den nya vägen eftersom
den andra väganslutningen via golfbanan i detta scenario inte har fått en standardhöjning som
medför att bussen kan komma fram på ett bra sätt.
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· Alternativ 3. Detta alternativ förutsätter att den nya vägen genom skogsområdet anläggs och
att det samtidigt sker en standardhöjning av vägen förbi golfklubben, vilket inte bedöms som
rimligt. Men skulle det ändå göras kan bussen i riktning mot Sundsvik trafikera på den nya
vägen (gul markering) och sen fortsätta förbi golfklubben (blå markering), i riktning mot
Nykvarn trafikeras sträckan i motsatt håll.

På ett teoretiskt plan är alternativ 3 att föredra efter trafikeringen blir mer gen, lättare att styra och
samtidigt lättare att förstå för potentiella kunder, men den förutsätter att en större investering i
vägnätet och har egentligen inte ingått att analysera i utredningen vilket gör att alternativet är mindre
troligt att genomföra.

Mellan alternativ 1 och 2 anses alternativ 1, med trafikering via Vidbynäs gård och golfklubben, vara
ett bättre alternativ att trafikera ur den meningen att upptagningsområdet är större med hänsyn till de
bostäder som redan finns vid golfklubben och målpunkterna i övrigt längs den sträckan (bland annat
golfklubben). Å andra sidan kan bussen färdas snabbare via alternativ 2, genom färre hållplatser
utmed sträckan och genom högre möjlig hastighet (den nya vägen kan utformas för 60 km/h, medan
breddning av dagens väg via golfklubben troligen skulle innebära 40 km/h). Således finns det för- och
nackdelar mellan bägge alternativen.

En helt ny linje som enbart trafikerar mellan Nykvarns centrum och järnvägsstation till det nya området
är även det en möjlighet. Ett sådant alternativ kommer förmodligen kräva ytterligare resurser än
dagens upplägg i form av åtminstone ett (1) ytterligare fordon och tillhörande personal. Att nyttja de
resurser som finns bedöms som mest positivt i ett inledande stadie.

Oavsett hur många bostäder som till slut kommer byggas och vilken väganslutning som blir den
primära är det fortsättningsvis viktigt att beakta transportsystemet som en helhet. I anslutning till
kollektivtrafikstråket behövs det GC-anslutningar, gärna upplysta och möjligheter att exempelvis
parkera sin cykel vid hållplatserna. Väderskydd är också en viktig aspekt för att göra ”hela resan”
attraktiv.

7 NY VÄGANSLUTNING

7.1 UTRYMMESKLASS PÅ STRÄCKA
Enligt VGU (Trafikverket & SKL, 2020) krävs olika breddanspråk beroende på dimensionerande
trafiksituation (DTS) och utrymmesklass. DTS rör den mest vanligt förekommande trafiksituationen på
den aktuella vägen och beror på vilka fordon som måste kunna mötas på körbanan. Olika
trafiksituationer kräver även olika utrymmen. Utrymmesbehovet är beroende av vilken servicenivå – i
form av tillgänglighet och komfort – trafikanterna erbjuds i olika trafiksituationer, så som möte och
omkörning på sträcka. Utrymmesklasserna på sträcka delas in i A, B och C.

Den nya anslutningsvägen till framtida bostadsområde förespråkas att utföras för utrymmesklass A.
vilket innebär att bilar framförs i egna körfält utan att körytor behöver inkräkta på vägrenar, GC-banor,
skiljeremsor eller motriktade körfält. Gående och cyklande på GC-bana behöver ej anpassa sig till
varandra och utrymmesklassen bedöms därför ge god trygghet, säkerhet och körkomfort för
fordonsförare.

Sektionsbredderna nedan bygger på god framkomlighet för gående, cyklister och kollektivtrafik och
visar minimimått för de olika trafikslagen. Som utgångspunkt har utrymmeskrav med sidoavståndsmått
uträknade från VGU använts.
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Figur 18: Utrymmesklass enligt VGU.

För ett möte med god utrymmesstandard (utrymmesklass A) mellan bus (typfordon boggibuss) och
personbil på en väg med hastighetsbegränsning på 60 km/h och ÅDT<3000 fordon per dygn, enligt
prognosen för scenario 3, har ett förslag till tvärsektion tagits fram i samråd med kommunen.

Först beslutades mellan WSP och kommunen en bredd på totalt 6 meter, som då uppfyller standarden
för möte mellan buss och personbil. Bedömningen grundades på att bussfrekvensen skulle vara så
pass låg att det troliga skulle vara att en buss kör in och sedan ut igen från området, innan nästa buss
kommer. Övrig tung trafik bedömdes vara så pass låg att det inte bedömdes finnas skäl för att särskilt
anpassa vägen efter detta. Även med 6 meter är det i praktiken möjligt att genomföra möte mellan två
tunga fordon, även om det kan upplevas smalt.

Senare under utredningens gång har nytt beslut emellertid tagits om totalt 7 meter, som även uppfyller
standarden för möte mellan två tunga fordon. Detta grundas på den standard som Nykvarns kommun
normalt ställer på gator där buss i linjetrafik ska kunna färdas på, samt det faktum att det trots allt kan
förekomma en del övriga tunga transporter på denna nya väg. När det gäller breddning av befintlig väg
bedöms det dock som acceptabelt, enligt Nykvarns riktlinjer, med 6,5 meter bredd. Av detta skäl antas
denna bredd vara acceptabel när det gäller alternativet med dragningen förbi golfbanan.
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Gångbanan utmed den östra sidan av anslutningen föreslås få en bredd på 3 meter och vara
sidoförskjuten från vägen med 2 meter. Total sektionsbredd blir då 12,75 meter. Sektionsbredderna
avser mått på raksträckor, varför breddökningar kommer krävas vid kurvor för att möjliggöra möte
mellan två tunga transporter.

Figur 19: Förslag till tvärsektion för framtida vägkorridor till Miare Backar.

7.2 FÖRSLAG PÅ ANSLUTNINGAR
Två anslutningar till framtida exploatering har studerats inom utredningen; breddning via golfklubben
eller ny väg söderut mot trafikplatsen.

Framtagna förslag på korridorer har projekterats på en övergripande nivå utifrån områdets grundkarta.
Några inmätningar har inte utförts, varför vissa objekt kan saknas eller vara felaktigt inmätta. Efter
platsbesöket uppmärksammades som exempel att träd invid den äldre ladugården inte återfanns på
grundkartan.

Även korridorernas geometri har projekterats på en övergripande nivå med en genomgående
sektionsbredd på 11,75 meter, dvs. en meter smalare än ovan sektionsförslag (eftersom det första
beslutet togs för 6,0 meter istället för 7,0 m, som nämndes ovan). Breddökningskrav i kurvor och
korsningar har inte studerats. Korridorerna är designade enligt VGU för en hastighet på 60 km/h med
minsta horisontalradie på 250 meter och vertikalradie på 2000 meter för alternativ 2. För alternativ 1
har geometrin på dagens väg istället nyttjas, vilket troligen skulle ge en hastighetsgräns på 40 km/h.
Kurvorna är utformade med enkla radier och saknar övergångskurvor. Någon hänsyn har inte tagits till
skevningsutjämning mellan kurvor, utan korridorerna har en genomgående bomberad tvärsektion med
ett tvärfall på 2,5%. Den maximala längsgående lutningen är satt till 8%. Slänterna har en lutning på
1:3 mot befintlig mark. Även eventuell bergsskärning har projekterats med en lutning på 1:3.
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Korridorförslag 1 – befintlig väg
Utifrån föreslagen sektion har befintligt väganslutning från Gamla Strängnäsvägen till Vidbynäs
golfklubb studerats för att avgöra dess lämplighet för framtida trafik. Befintlig gång- och cykelbana
utmed den östra sidan av allén avses att fortsättningsvis nyttjas i framtiden. Vägbredden varierar idag
över sträckan där tillräcklig bredd bitvis saknas för att uppnå föreslagen sektionsbredd på minst 6,5
meter. Framtaget korridorförslag 1 illustrerar nödvändigt platsbehov för en breddökning till 6 meter
(eftersom den bredden var enligt det första beslutet och att det inte har bedömts som nödvändigt att
uppdatera illustrationerna utifrån minst 6,5 meter istället) med tillkommande slänter, men innehåller
som nämnt ovan, inte krävd breddökning i kurvor för ett möte.

För att undvika den osäkra trafiksituationen i kurvan vid ladugårdens nordvästra hörn förespråkas att
vägen separeras strax innan ladugården för att låta norrgående trafik passera öster om ladugården via
ny väg och södergående trafik passera väster om längs dagens väg. Vägen återansluts strax öster om
ladugården och medför eventuellt att den västra korsningen mot parkeringen på norra sidan får
anpassas något. Man riskerar även att hamna väldigt nära det nya hus som anläggs på södra sidan
om denna korsning (se foto längre ner).

Utredningen har även studerat möjligheten att nyttja befintlig väg och kurva nordväst om ladan för
dubbelriktad trafik. För att skapa ett tillräckligt trafiksäkert förslag krävs för detta större vidgningar av
befintlig kurva. En sådan breddning skulle kräva en avverkning av intilliggande äldre bevaringsvärda
träd, varför förslaget inte valdes att studeras närmare.

Även om en breddning av vägen för att uppnå 6,5 meter på sträckan mellan Gamla Strängnäsvägen
och fram till strax söder om ladugården i kurvan vore fysiskt möjlig att få plats med så finns det flera
försvårande faktorer, som skulle få utredas mer i detalj.

Detta gäller dels alléskyddet. Träden i allén får inte tas ner, men det är även högst oklart om
Länsstyrelsen överhuvudtaget skulle godkänna byggnation under droppzonen, dvs. trädkronans
omfång. Bedömningen är att man troligen skulle få plats med vägen utan fällning av träden, men
däremot att man troligen inte skulle kunna undvika att nyttja yta inom droppzonen.

En annan svårighet är närheten till radhusområdet på västra sidan. Av bullerskäl skulle någon form av
åtgärd krävas givet scenariot med 300 eller 400 bostäder, som i praktiken av utrymmesskäl troligen
skulle innebära plank. Att placera ett plank närmast öster om radhusens fastighetsgräns skulle kraftigt
inverka negativt på de boendes utsikt åt öster. Plats finns eventuellt heller öster om fastighetsgränsen,
varför det kan bli fråga om mindre inlösen av mark för att få plats med planket. En breddning mellan
Gamla Strängnäsvägen och strax före kurvan vid ladan skulle potentiellt också bidra till aningen ökad
fart, såvida inga andra åtgärder vidas för att motverka detta.

Enkelriktningen runt ladan kan även inverka negativt för transporter in till Vidbynäs slott. Man måste i
så fall med tydlig skyltning/markering visa att man inte får köra rakt fram (mot färdriktningen) väster
om ladan längs dagens väg, utan måste köra öster om ladan och således runda den. En sådan
körning runt ladan skulle eventuellt även försvåra för tunga fordon att komma in, då kurvorna nordost
och nordväst om ladugården eventuellt skulle blir för tajta för att långa fordon att ta (beroende på exakt
vilken typ av tunga transporter till Vidbynäs slott som förekommer, samt eventuella möjligheter till
nyttjande av andra in/utfarter till slottet).

Utmed befintlig grusväg på den resterande sträckan från golfklubbens parkering och fram till Miare
Backar planeras framtida korridor nyttja dagens geometri i största möjliga mån. Befintlig överbyggnad
har inom utredningen bedömts kunna nyttjas vid en breddökning av vägen. Själva breddökningen
utgörs främst av tillkommande gång- och cykelbana som projekterats söder om befintlig väg.
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Figur 20: Utsnitt från (separat levererad) CAD-skiss för alternativ 1, breddning av befintlig väg.

Figur 21: Vägen åt norr, strax norr om korsningen med Gamla Strängnäsvägen.
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Figur 22: Vägen åt norr, i höjd med de nya radhusen. I bakgrunden syns ladugården.

Figur 23: Vy åt öster, strax söder om ladugården. Här skulle den nya vägen (norrgående körriktning) vika av öster om ladan och
fortsätta åt vänster i bild (upp mot korsningen mot parkeringen på norra sidan av vägen).
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Figur 24: Vy åt söder, från korsningen in mot den norra parkeringen. Ladugården syns till höger i bild. Här skulle den nya vägen
(norrgående körriktning) ansluta från söder. Vägen skulle få anpassas så att det nya huset (där husgrunden syns) kan vara kvar
och slippa lösas in.

Figur 25: Vy åt söder, från korsningen in mot den norra parkeringen. Nästan samma vy som i bilden ovan.
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Figur 26: Vy åt öster strax öster om föregående bilder. Här tar grusvägen vid (som skulle få breddas) vidare åt öster.
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Korridorförslag 2 – ny vägkorridor
Ett förslag till en ny dragning genom golfbanornas område har studerats inom utredningen. Förslaget
avser knyta samman exploatering av Miare Backar direkt med korsningen mellan Gamla
Strängnäsvägen vid Trafikplats Nykvarn. Valet att ansluta framtida väg i korsningspunkten har gjorts i
samråd med kommunen och baseras på slutsatserna från kapacitetsanalysen som visar på ett behov
av en ombyggnation av korsningen och intilliggande på- och avfarter. På den norra delen av sträckan
nyttjas dragningen av en befintlig grusväg, som då skulle få breddas, vilken ansetts lämplig att nyttja
för framtida vägkorridor.

Korridorens dragning har strävat efter att minimera ingreppet på intilliggande golfbanor samtidigt som
utmarkerade fornlämningspunkter i största möjliga mån försökt undvikas. Närmast norr om
anslutningen till Gamla Strängnäsvägen behöver ena änden av en befintlig golfbana tas i anspråk,
varför banan lär behöva modifieras. Även längre norrut passerar den nya vägen i kanten på minst en
golfbana, varför eventuell anpassning av denna kan behövas.

Inom korridorens tänkta dragning återfinns en varierande topografi med höjdskillnader på upp emot 20
meter. Berg återfinns inom sträckan och dragningen har även försökt anpassas efter topografin för att
begränsa bortschaktningsmängden och försöka få en massbalans inom dragningen.

Slutligen har korridoren iterativt anpassats till golfbanor, fornlämningar, befintlig topografi och
geometrikraven enligt VGU för att landa i ett slutligt förslag. Korridorens dragning har skapats i
löpande samråd med kommunen. Nedan skiss utgår från 6,0 meter, istället för 7,0 meter, eftersom det
inledningsvis under projektets gång var 6,0 meter som beslutades.

Figur 27: Utsnitt från (separat levererad) CAD-skiss för alternativ 2, ny väg.
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Figur 28: Illustration över korridorförslag 2 med en ny vägdragning. Befintlig topografi medför stora slänter tillsammans med
bortfraktning av en större mängd massor.

Figur 29: Vy åt söder, strax norr om Gamla Strängnäsvägen vid trafikplatsen. Ungefärligt inritat förslag på ny vägdragning.
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Figur 30: Vy åt norr närmast norr om korsningen vid trafikplatsen med Gamla Strängnäsvägen, där den nya vägen ska gå
genom denna skogsdunge.

Figur 31: Vy åt söder, ungefär mitt emellan Gamla Strängnäsvägen och ny exploatering. Ungefärligt inritat förslag på ny
vägdragning.
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Figur 32: Vy åt norr från närmast norr om Gamla Strängnäsvägen. Den öppna ytan ner till höger i bild är den yta som är belägen
närmast norr om Gamla Strängnäsvägen. Ungefärligt inritat förslag på ny vägdragning.

Figur 33: Vy åt norr från ungefär mitt på sträckan mellan Gamla Strängnäsvägen och ny exploatering. Ungefärligt inritat förslag
på ny vägdragning.
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Figur 34: Vy åt norr. Ungefärligt inritat förslag på ny vägdragning.

Figur 35: Vy åt norr från den nordliga delen av sträckan. Ungefärligt inritat förslag på ny vägdragning.
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8 KOSTNADSUPPSKATTNING

De två föreslagna korridorerna har slutligen kostnadsuppskattats på en övergripande nivå för att ge en
första bedömning av respektive prisbild. Prisbedömningarna är baserade på KP Systems – KP Fakta
som är ett digitalt uppslagsverk med priser för arbetsmoment inom mark- och anläggning. Portalen ger
en översiktlig kostnadsbild för olika arbeten inom markanläggning och passar väl till
kostnadsuppskattningar i mycket tidiga skeden. Bedömningen innefattar inte kostnader för befintliga
ledningar eller geotekniska förutsättningar då dessa inte varit kända inom uppdraget. Sprängning av
berg är därför inte medräknat och inte heller tillkommande arbete så som massborttagning mm.

För att hålla kostnadsuppskattningen på en övergripande nivå återfinns inte alla produktionskoder eller
moment som slutligen kommer krävas och priserna har inte heller platsanpassats, vilket påverkar
slutbedömningen. Angiva á-priser inkluderar inte entreprenörens alla kostnader såsom risk, vinst,
administrationskostnader, omkostnader, etableringskostnader eller tjänstemannakostnader. Därtill
tillkommer även kostnader såsom fortsatt projektering, framtagning av bygghandling,
byggledningskostnad och kringkostnader för t.ex. tippavgifter mm.

Framtagna korridorsförslag har projekterats med en körfältsbredd på 6 meter, för att medge möte
mellan lastbil och personbil. Under projektet gång har bredden valts att utökas till 7 meter för att
medge en bättre standard med goda möjligheter till möte mellan tunga fordon. För att inte överstiga
satt budget har framtagna korridorsförslagen i samråd med beställaren valts att inte uppdateras.
Kostnadsuppskattningarna har endast utökats genom ett procentuellt tillägg för vägöverbyggnads-
posterna samt ett för övriga poster som påverkas av följdarbeten av breddökningen. Visserligen har
det nämnts att vid breddning av befintlig väg skulle 6,5 meter vara acceptabelt (istället för 7,0), men för
att vara på säkra sidan har kostnadsbedömningen även av dragning via golfbanan räknats upp till 7,0
meter med faktor från 6,0 meter.

Kostnadsuppskattningarna har slutligen valts att uppräknas med 100% med hänsyn till deras
övergripande nivå och de uteblivna kostnadsdrivande faktorerna som redovisats ovan. En uppräkning
bedöms ge en troligare bild av framtida slutkostnad för en ny anslutning eftersom så många
parametrar i dagsläget saknas.

Kapacitetsutredningens föreslag på en framtida ombyggnad av befintlig korsning (Gamla
Strängnäsvägen) och trafikplats har valts att inte studeras inom utredningens kostnadsberäkning.
Dock har en grov kostnadsuppskattning för cirkulationen på Gamla Strängnäsvägen gjorts.

Tabell 13: Kostnadsberäkning för alternativ 1 och 2. Totalsummorna anges alltså på näst sista raden nedan.

KORRIDORFÖRSLAG 1
BEFINTLIG VÄG

KORRIDORFÖRSLAG 2
NY VÄGKORRIDOR

TOTALPRIS 8 798 494 kr 15 449 548 kr

PRIS PER METER
VÄG

4 790 kr 9 638  kr

UPPRÄKNAT
TOTALPRIS

17 596 987 kr 30 899 095 kr

UPPRÄKNAT PRIS
PER METER VÄG

9 579 kr 19 276 kr
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En översiktlig kostnadsbedömning av tilltänkt cirkulationsplats norr om trafikplatsen på Gamla
Strängnäsvägen har också gjorts. Inklusive projektering och eventuell vägplan bedöms denna kosta
cirka 5 – 6 Mkr med fyra ben (aningen mindre med enbart tre ben, dvs. i alternativet med nyttjande av
dagens väg förbi golfbanan).

9 DISKUSSION/SLUTSATS

9.1 VÄGUTFORMNING ALT 1 OCH 2
De två analyserade anslutningarna till Miare Backar medför olika för- och nackdelar. Att nyttja dagens
vägutformning medför att man får ärva en äldre och bristande geometri som kräver breddningar och
eventuellt tillkommande förstärkningslager för väguppbyggnaden. Samtidigt kan man tillgodose sig
stora delar av befintlig väguppbyggnad med tillhörande diken mm, vilket medför kostnadsbesparingar.
Befintlig grusväg har troligtvis redan konsoliderat underliggande mark och kommer inte vara lika
sättningsbelägen som vid en nyproduktion. Att bredda befintlig väg skulle även gynna befintliga
trafikanter med en högre standard på vägen samt genom att befintlig trafikfarlig kurva utmed
ladugårdens nordvästra hörn förbättras.

En stor nackdel med detta alternativ är emellertid att utformningslösningen vid ladugården ändå blir
bristfällig, dels genom att ladugården omges av biltrafik (norrgående riktning öster om och
södergående väster om) och dels genom utformningen där den nya dragningen öster om ladugården
ska anslutas i norr till den befintliga vägen där den dessutom måste anpassas till att undvika intrång
på det nya hus som anläggs (se tidigare bilder). Rent generellt kan det dessutom förefalla mindre
lämpligt att ha vägar på alla sidor runt ladugården, med tanke på möjligheten att till fots ta sig in/ut
ladugården. Dessutom skulle bulleråtgärder (kanske bullerplank) krävas mot radhusområdet, givet
scenario 2 eller 3 (300 eller 400 bostäder), vilket kan innebära sämre utsikt för de boende i
radhusområdet samt eventuellt kräva fastighetsinlösen på en remsa närmast väster om dagens väg
för att få plats med planket. Dessutom risken att Länsstyrelsen motsäger sig en vägbreddning som går
in under trädens droppzon (trädkronans omfång).

Framtaget alternativ 2 (ny väg) genom golfbaneområdena innefattar en större entreprenadkostnad. De
högre kostnaderna beror till större del av att det inte finns någon befintlig väg som går att nyttja,
förutom en grusväg längst i norr. Därtill är topografin utmed sträckan varierande vilket medför större
schaktmängder: Troligtvis kommer en stor del av dessa massor utgöras av berg, vilket ytterligare
driver kostnaderna. Vägdragningens topografi och bergtäthet innebär även en kostnadsdrivande faktor
för framtida projektering av VA-ledning utmed väganslutningen. En ny anslutning innebär även att nya
möjligheter skapas för boende i området att röra sig utmed alternativa vägar vilket bidrar till att utöka
redundansen i vägnätet.

Sammantaget bedömer WSP att det är för många faktorer i form av
osäkerheter/oangelägenheter som talar emot en dragning förbi golfbanan (alt 1) för att denna
ska betraktas som acceptabel. Därför förordar WSP en dragning via ny väg (alt 2).

9.2 KOLLEKTIVTRAFIK, GÅNG- OCH CYKEL
För att få en god trafikekonomi och att resurserna används på ett samhällsekonomisk rimligt vis
kommer det förmodligen krävas att utbyggnaden av bostäder blir i de alternativen som innebär ca 300
– 400 bostäder. Eftersom kollektivtrafikandel i Nykvarns kommun är relativt låg är det sannolikt att de
potentiella invånarna vid området kring Vidbynäs inte heller kommer ha kollektivtrafiken som primärt
färdmedel. Med tanke på att det främst är bostäder som kommer byggas är det även sannolikt att
många av de resor som kommer ske till och från området sker under rusningstiderna, dvs 6–9 på
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morgonen och förmidagen samt 15–18 på eftermiddagen, vilket påverkar hur tidtabeller och
fordonsdimensioneringen kommer att se ut. Det viktigaste blir helt enkelt att utforma busstrafiken
utifrån när det största behovet finns och att anslutningsmöjligheter till tågtrafiken finns eftersom det
med stor chans är många som arbetspendlar ut från Nykvarn.

Det finns ett par olika trafikeringsmöjligheter till och från området. För att få ut mest nytta av
kollektivtrafiken är bedömningen att trafiken går via Vidbynäs gård och golfbanan, dels för att båda
dessa platser är målpunkter dit invånarna i Nykvarn vill ta sig till samtidigt som det redan finns
kringliggande bebyggelse av bostäder som skulle dra nytta av att få en mer tillgänglig kollektivtrafik.
Byggs en ny väganslutning får dessa platser ingen förbättring motsvarande dagens situation, men å
andra sidan kan restiden i detta alternativ bli kortare för det nya området genom högre hastighet
(bättre väg) och färre stopp längs vägen.

Oavsett vilken av de olika väganslutningarna som byggs är det viktigt att i tidigt skede planera för hur
eventuell busstrafik ska trafikera området, dels genom placering av hållplatser och vändmöjligheter.
Det är lättast och mest samhällsekonomiskt att integrera detta tidigt i planprocessen än att behöva
göra justeringar i efterhand. Detta gäller även för GC-stråken som kommer behövas. Med tanke på
områdets lokalisering skulle goda förbindelser för cyklister och fotgängare fungera både för att ansluta
till kollektivtrafikstråken, men även för rekreation och liknande. Även här är det viktigt att utformningen
av GC-stråken går i samma anda som de redan existerande med trafikseparering så att konfliktytor
med biltrafiken undviks.

9.3 KAPACITET OCH NY UTFORMNING
Oavsett om den befintliga vägen breddas eller om ny väg anläggs behöver korsningen in mot
golfklubben vid Gamla Strängnäsvägen inte byggas om. Kapaciteten räcker gott och väl till, även år
2040 med årlig uppräknad trafik och inräknat den alstring som förväntas av det nya området (oavsett
scenario 1, 2 eller 3, dvs. 40, 300 respektive 400 nya bostäder).

Korsningen med Gamla Strängnäsvägen behöver byggas om till cirkulationsplats, oavsett ny väg eller
breddning av den befintliga vägen. Detta då flödena förbi denna korsning ökar oavsett detta.
Cirkulationen får då antingen utformas som trebent eller fyrbent.

Även korsningarna med ramperna i trafikplatsen får ökad trafik till följd av exploateringen. Eftersom
köerna redan idag är långa och trafikfarliga på avfartsrampen från Södertälje-hållet, krävs ombyggnad.
Se skiss i tidigare kapitel över hur samtliga korsningspunkter vid trafikplatsen skulle kunna byggas om
för att uppnå den kapacitet som skulle krävas (Figur 14).

En utbyggnad till cirkulationsplats och två droppar vid trafikplatsen och en del breddningar/justeringar
av körfälten däremellan har inte kostnadsbedömts, då utformningen här delvis beror på vad
Trafikverket anser om utbyggnad av trafikplatsen. Det bör dock ligga i allas intresse att förbättra
utformningen, eftersom dagens situation är direkt trafikfarlig, med köer nästa hela vägen ut på
motorvägen, dvs. längs hela avfartsrampens längd. Det skall tilläggas att Trafikverket har ett förslag
på åtgärd av den norra rampkorsning som innebär ombyggnad till signalkorsning.
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