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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Region Kronoberg har tillsammans med Växjö kommun tagit ett inriktningsbeslut på att
bygga ett nytt akutsjukhus i Växjö. Det nya sjukhuset föreslås ligga cirka 4 km väster om
nuvarande stadskärna, vilket kommer att påverka trafiken till och från sjukhuset och vilket
färdmedel de anställda, patienter och besökande nyttjar.
Föreslagen lokalisering för sjukhuset är Räppevallen, se Figur 1.

Figur 1 Röd stjärna visar var det nya sjukhuset är tänkt att byggas.

En viktig korsningspunkt för att hantera trafik till och från sjukhusområdet kommer vara
korsningspunkten Stora Räppevägen – väg 23. Tidplanen för sjukhusflytten är kort vilket
gör att infrastrukturen i närheten av det nya sjukhuset är tidskritiskt. Sjukhuset ska enligt
tidplan tas i drift år 2028 då det samtidigt måste finnas infrastruktur i form av gång- och
cykelvägar, kollektivtrafik, anslutningsvägar, parkeringar etc som är funktionella,
tillgängliga och attraktiva.

1.2

Syfte och metod
Den tekniska utredning för korsningspunkten Stora Räppevägen – väg 23 är en av flera
tidskritiska utredningarna som Trafikverket tillsammans med Växjö kommun och Region
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Kronoberg identifierat. Korsningspunkten kommer bli hårt belastad och nuvarande
utformning bedöms inte klara den nya funktionen med koppling till ett sjukhus.
I denna utredning studeras tre alternativa utformningar på korsningspunkten.
Inledningsvis har trafikflöden från Växjö kommuns övergripande trafikmodell tagits fram
och utgjort det framtida trafikscenariot. Modellens trafikflöden har därefter använts för att
ta fram trafikeringsprinciper.
Trafikeringsprinciperna har diskuterats och analyserats i en arbetsgrupp bestående av
representanter från Trafikverket, Växjö kommun och Region Kronoberg och därefter har
principutformningar tagits fram för att klargöra ytbehovet för korsningslösningen.
Dessa principutformningar har utgjort grunden för kostnadsbedömningar som tagits fram
för respektive alternativ.

2

Förutsättningar

2.1

Trafik

2.1.1 Funktion
Idag har väg 23 ett körfält i vardera riktning söder och norr om korsningspunkten och två
körfält genom den signalreglerade korsningen. Hastigheten varierar från att vara 80 km/h
söder om korsningen till 50 km/h genom korsningspunkten och 90 km/h norr om.
Riksväg 23 är av riksintresse och väg 23 utgör en viktig förbindelse mellan regionala
centra, vilket innebär att vägen är av särskild regional betydelse. Väg 23 utgör en del av
en viktig förbindelse mellan Malmö/Lund/Kristianstad, Växjö och Linköping. Väg 23 ingår i
det av Trafikverket och landets regioner utpekade funktionellt prioriterade vägnätet (klass
2) för godstransporter, långväga och dagliga persontransporter och för kollektivtrafiken.
Funktionellt prioriterade godsstråk klass 1 och 2 är stråk där godstrafikens anspråk är av
särskilt stor vikt. Ambitionen är att värna och tillhandahålla ett landsomfattande
övergripande robust vägnät väl anpassat för godstransporter. Möjligheterna att
upprätthålla jämn hastighet är av effektivitets och miljöskäl en viktig kvalitet att
tillhandahålla på detta vägnät. Konkret innebär det exempelvis att Trafikverkets ambition
är att yrkestrafik som ska passera aktuell trafikplats inte ska behöva sakta ner till
stillastående utan kunna passera med så jämn hastighet som möjligt.
En förutsättning har varit att väg 23 i framtiden ska vara mittseparerad med 1+1 körfält
och hastighetsbegränsad till 100 km/h. Detta innebär också att det i framtiden finns
möjlighet att anpassa till 2+2-väg.
Stora Räppevägen och Bergsnäsvägen är båda kommunala vägar med ett körfält i
vardera riktning undantaget precis intill korsningen. Stora Räppevägen har
hastighetsbegränsningen 60 km/h och Bergsnäsvägen 40 km/h.
En förutsättning tidigt i utredningen har varit att ambulanstrafiken även ska utgå från
sjukhusområdet vid uttryckning. Detta har tagits med i åtanke vid generering av de olika
alternativa korsningsförslagen.
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2.1.2 Oskyddade trafikanter
I Figur 2 redovisas vilka gång- och cykelvägar samt hållplatser som finns i närområdet.
Cirka 260 meter söder om Stora Räppevägen finns en gång- och cykeltunnel under väg
23 och likaså 360 meter norr om korsningspunkten finns en gång- och cykeltunnel under
väg 23.
I takt med att sjukhuset byggs kommer gång- och cykelvägnätet kompletteras för att fylla
det behov som sjukhuset generar.

Figur 2 Befintliga gång- och cykelvägar samt hållplatser i närområdet.

2.1.3 Kollektivtrafik
Som redovisas i kartan ovan finns fyra hållplatser i närheten av korsningspunkten.
Kollektivtrafikslinjer som trafikerar korsningspunkten eller i nära anslutning (på
Bergsnäsvägen) är regionbusslinjer 114, 123 och 144 samt stadsbusslinjer 4 och 9).
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Tabell 1 Översikt hållplatser och kollektivtrafikslinjer

Hållplats

Väg

Stadsbusslinjer

Regionbusslinjer

Växjö Östra Räppe

Väg 23

-

114, 123, 144

Östra Räppevägen

Stora Räppevägen

4

-

Bergsnäs

Bergsnäsvägen

4, 9

-

Per
Lagerkvistskolan

Per Lagerkvistskolan

9

-

Under 2020 har en kollektivtrafikutredning tagits fram som studerat hur det nya sjukhuset
kan försörjas med kollektivtrafik. För både stadsbussarna och regionbussarna finns
förslag att dessa ska nå sjukhuset genom en koppling 550 meter norr om aktuell
korsning, se röd streckad linje i Figur 3. Eventuellt kommer stadsbussarna också trafikera
Stora Räppevägen och vidare till korsningspunkten med väg 23. För regionbussarna finns
förslag enligt Figur 4. Linjedragningar enligt Figur 3 och Figur 4 är enbart förslag och inte
beslutade men det är troligt att busslinjernas linjedragningar kommer justeras när
sjukhuset är i funktion och då kan även trafikering och placering av hållplatser behöva
justeras.

Figur 3 Förslag till framtida scenario för stadsbuss linje 3 enligt Kollektivtrafikutredning (Region
Kronoberg, 2020)
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Figur 4 Förslag till framtida scenario för regionbussar enligt Kollektivtrafikutredning (Region
Kronoberg, 2020)

Länstrafikens förslag är att de hållplatslägen som finns i trafikplatsens närhet
(södergående på väg 23, och norrgående på Bergsnäsvägen) tas bort och ersätts med
nya hållplatslägen, i båda riktningar, söder om och i anslutning till befintlig gång- och
cykeltunnel under väg 23. I samband med etablering av hållplatsen kan även Hållplats
Johannesberg tas bort, fyra hållplatslägen blir således två, se Figur 5.
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Figur 5 Länstrafikens önskemål om framtida hållplatser på väg 23

2.1.4 Trafikmodell och trafikflöden
I detta uppdrag har Växjö kommuns trafikmodell använts för att ge en bild av den framtida
trafiksituationen.
I trafikmodellen kan befolkningsutveckling och ny infrastruktur analyseras. I detta uppdrag
används grundscenario 1 samt att trafikplats Helgevärma delvis är utbyggd, se Figur 6,
där de gulmarkerade förändringarna har inkluderats i denna utredning.
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Figur 6 Framtida förändring av trafikplats Helgevärma, gulmarkeringar som steg 1 och
rödmarkering i senare skede.

För att justera trafikmodellen så att den blir representativ till att ett sjukhus byggs på
Räppevallen flyttas samtliga arbetsplatser från befintligt sjukhusläge i Växjö till Räppeområdet i modellen. Detta då det är antalet arbetsplatser som utgör grunden för
beräkning av trafikflöden i modellen. Efter denna justering fås följande
färdmedelsfördelning till- och från området för det nya sjukhuset, se Tabell 2.
Fördmedelsfördelningen som redovisas nedan baseras på den infrastruktur som finns i
dagsläget i form av busslinjer, cykelvägar och bilvägar. Då kollektiv- och
cykelförbindelserna i dagsläget är relativt dåliga påverkas färdmedelsfördelningen
negativt på så sätt att andelen bilresor blir ovanligt hög.
Tabell 2 Färdmedelsfördelning i grundscenario 1

Färdmedel
Bil
Tåg
Buss
Cykel
Fotgängare

Grundscenario 1
90 %
4%
6%
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Som en känslighetsanalys kontrolleras även vilket trafikflöde som belastar
korsningspunkten om Södra Länken är i funktion. I detta scenario är dock fler
vägnätsförändringar gjorda i Växjö, bland annat är trafikplats Helgevärma fullt utbyggd
samt Norrelden är 2+2-väg. En förutsättning i denna utredning har varit att all trafik till och
från Sjukhuset går via Stora Räppevägen. Nedanstående figurer redovisar trafikflödet och
svängrörelser i aktuell korsningspunkt i de olika scenarierna.

Figur 7 Trafikflöden utan Södra länken
utbyggd med sjukhus på Räppe

Figur 8 Trafikflöden med Södra länken
utbyggd1med sjukhus på Räppe

Om ovanstående flöden skulle trafikera dagens trafiksignal skulle kapacitetsbrist uppstå i
korsningspunkten. Optimeringar i trafiksignalen skulle vara nödvändiga men de skulle
innebär mer än att enbart justera kodningen av trafiksignalen. Troligtvis skulle hela
styrapparaten behöva bytas ut, fler signalstolpar, fler svängfält (och längre) både på väg
23 och sekundärvägarna anläggas. Det vill säga en ombyggnad av dagens
trafiksignalkorsning, mer om detta i avsnitt 3 Studerade alternativ.

1

Observera att vissa delar av nätverket exempelvis i tpl Helgevärma fullt utbyggd i denna
modell. Bedöms dock inte påverka analysen av aktuell korsningspunkt.
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2.2

Omgivning
Nedan följer en beskrivning av de förutsättningar som finns i omgivningen runt den
aktuella korsningspunkten.

2.2.1 Målpunkter och bebyggelse
Sydväst om korsningspunkten finns ett
bostadsområde med blandad bebyggelse. Både
villor, radhus och flerfamiljshus.
Nordväst om korsningen är den aktuella ytan för
var det nya sjukhuset planeras.
Nordöst om korsningspunkten genomförs just nu
exploatering enligt detaljplan, vilken innefattar
bland annat fotbollsplaner, kontor handel och
småindustri.
Sydöst om korsningspunkten finns idag Pär
Lagerkvistskolan (förskola- åk9) samt blandad
bostadsbebyggelse som exploateras enligt
detaljplan, se Figur 9.

Figur 9 Illustration av detaljplan
(Bergkvara 6:26 mfl) öster om väg 23
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2.2.2 Naturmiljö
Både väster och öster om korsningspunkten finns naturvårdsprogram med mycket hög
och högt värde, se utbredning i Figur 10.

Figur 10 Naturvårdsprogram både väster och öster om korsningspunkten illustreras i karta.

Med anledning av det nya sjukhuset har en naturvårdsinventering genomförts i
korsningspunktens nordvästra kvadrant under våren och sommaren 2020. I den framgår
det att det finns skyddsvärda träd nordväst om korsningspunkten. Den nordvästra
kvadranten bedöms också ha ett påtagligt naturvärde, se Figur 11. Med påtagligt
naturvärde menas att det är av särskild betydelse att den totala arealen av dessa
områden bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls eller
förbättras.
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Figur 11 Karta över naturvärdesobjekt, värdefulla träd och artfynd vid inventeringen 2020-05-05.

2.2.3 Hydrologi
Hela korsningspunkten täcks av avrinningsområde för Mörrumsån vilket innebär
riksintresse för skyddat vattendrag och området har förbud mot markavvattning.
2.2.4 Kulturmiljö
Området för korsningspunkten berörs av riksintresse för kulturmiljövård. Området heter
Bergkvara (G26) och innebär att området en gång varit ett godslandskap med storskaligt
odlings- och beteslandskap samt småskalig torpbebyggelse. Välbevarad herrgårdsmiljö
som en gång utgjorde senmedeltidens största godsbildning, i det dåtida Sydsverige.

repo001.docx 2015-10-05

13(27)
RAPPORT
2021-02-19
TEKNISK UTREDNING TPL RÄPPE, VÄXJÖ

WS \\sevxofs002\projekt\22242\12708564\000\3_genomforande\38_handling\rapport.docx

Figur 12 Riksintresse för kulturmiljövård markerat med rött.

2.2.5 Geoteknik
Efter arkivstudie samt SGU:s kartunderlag visar generellt på relativt goda geotekniska
förutsättningar (SGU, 2020). Tidigare utförda undersökningar i det relativa närområdet
visar huvudsakligen på ytlig friktionsjord (sand, grus och morän) med varierande och
lokalt betydande siltinnehåll. Inom området förekommer ytblock samt en hel del sten och
block i den naturligt lagrade friktionsjorden.
Ytligare bergförekomst kan inte uteslutas. I det nybyggda bostadsområdet samt skolan
sydöst om planerad trafikplats har även tunnare skikt av silt påträffats.
Enligt SGU:s kartunderlag utgörs marken huvudsakligen av sandig morän samt
isälvssediment (sand och silt) med ett jorddjup om cirka 5 – 20 meter.
2.2.6 Övrig infrastruktur
Strax söder om korsningspunkten går en starkströmskraftledning (se Figur 13). Dess
stolpar ska inte påverkas av den nya korsningsutformningen.
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Figur 13 Starkströmsledning markerad strax sydost om korsningspunkten.
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3

Studerade alternativ
I den inledande fasen har tre trafikeringsprinciper studerats, i detta skede diskuterades
inte ambulanstrafikens möjlighet till egna in- och utfarter via trafikplatsen. De tre
trafikföringsprinciperna benämns som alternativ 1, 2 och 3.
Alternativ 1

Alternativ 2

Alternativ 3

Alternativ 1 innebär en trafikplats av rutertyp med på- och avfartsramper som är parallella
med väg 23 och ansluter till Stora Räppevägen/ Bergsnäsvägen i dropprefuger. Stora
Räppevägen/ Bergsnäsvägen korsar väg 23 antingen i tunnel eller bro.
Alternativ 2 innebär en trafikplats av rutertyp med på- och avfartsramper som är parallella
med väg 23 och ansluter till Stora Räppevägen/ Bergsnäsvägen i en större
cirkulationsplats över väg 23. Cirkulationsplatsen är utformad med ett körfält, men
utrymme finns för att bredda både cirkulationsplatsen och de anslutande ramperna till två
körfält vid behov
Alternativ 3 innebär en cirkulationsplats med två körfält i plan mellan väg 23 och Stora
Räppevägen/ Bergsnäsvägen.
Efter ett arbetsmöte med deltagare från Trafikverket, Region Kronoberg samt Växjö
kommun beslutades det att alternativ 3 skulle avfärdas på grund av den negativa
påverkan förslaget har för den genomgående trafiken på väg 23 samt att korsningstypen
inte ger tillräckligt god kapacitet. Ett av argumenten som framfördes var att Trafikverket
inte vill ha cirkulationsplatser i plan på vägar med funktionsklass 2, eftersom denna
lösning ger stor negativ effekt för den långväga godstrafiken. Ytterligare argument är att
en cirkulationsplats i plan inte är tillräckligt framtidssäkrad kapacitetsmässigt. Att behöva
genomföra en ombyggnad av trafikplatsen när sjukhuset är bruk bedöms som negativt
och skulle innebära mycket stor trafikpåverkan.
Detta är också anledningen till varför en ombyggnad av dagens signalreglerade korsning
inte har studerats vidare inom uppdraget.
Alternativ 1 och 2 har vidarearbetats och presenteras nedan.
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3.1

Alternativ 1 - Ruterkorsning med dubbla dropprefuger

Figur 14 Ruterkorsning med dubbla
dropprefuger över väg 23 (1a)

Figur 15 Ruterkorsning med dubbla
dropprefuger under väg 23 (1b)

För ruterkorsning med dubbla droppar finns två alternativ; alternativ 1a som innebär att
dropparna förbinds med en bro över väg 23 och alternativ 1b där dropparna förbinds i en
tunnel under väg 23.
Båda 1a och 1b medför att längden på både den södra och norra gång- och cykeltunneln
behöver förlängas till följd av att påfartsramperna i trafikplatsen sträcker sig förbi
tunnlarnas placering. Trafikplatsens avfarter avslutas dock innan tunnlarna och påverkar
inte dess konstruktion.
Vägen till Pär Lagerkvists Skola som ansluter till Bergsnäsvägen ligger i befintlig nivå
med mark innan anslutning Bergsnäsvägen.
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För att uppnå tillräcklig frihöjd, (4,7 m) I alternativ 1a kommer bron ligga omkring 6 meter
över befintlig väg 23. Dropparna ligger då cirka 4 meter över befintlig mark. För att
ansluta mot befintliga vägar på så kort sträcka som möjligt lutar anslutningarna mellan
droppar och befintlig väg upp till 5 %. Anslutning till bostadsområdet i sydväst om
trafikplatsen kommer påverkas och behöva flyttas västerut.
Fördelen med en överliggande korsning är att ramperna kan fungera som bullerskydd
samt att avvattningen blir enklare att hantera. Acceleration och retardation vid av - och
påfart från väg 23 underlättas också i en överliggande korsning, av särskild betydelse för
tung trafik och för kollektivtrafik med hållplatser i ramperna.
Alternativet 1b, när vägen mellan dropparna går i tunnel under väg 23 innebär i stort sett
samma ytanspråk som 1a. Dock förloras rampernas funktion som bullskydd och
avvattningen kommer behöva hanteras på ett mer komplext sätt.

3.2

Alternativ 2 - Ruterkorsning med cirkulation
Alternativet med en cirkulationsplats består av en
enfältig cirkulationsyta som korsar över väg 23 på
två broar med frihöjd 4,7 meter, vilket innebär att
cirkulationen behöver höjas upp till cirka 6 meter
över befintlig mark. Cirkulationsplatsens
ytterdiameter föreslås till 50 m, vilket möjliggör en
extra anslutning mot sjukhuset i nordväst.
Detta alternativ innebär ingen större skillnad i yta
som behöver tas i anspråk på sjukhusområdet
jämfört med alternativ 1. Samtliga av- och
påfartsramper föranleder dock breddning av
körfälten över gång- och cykeltunnlar. Det innebär
att väg 23 kommer vara 2+2-väg över tunnlarna.
Cirkulationen kan få två körfält om ett extra körfält
adderas på insidan, vilket innebär att
ytterdiametern på 50 meter kvarstår.
I detta alternativ är en direkt på- avfart för
ambulanstrafiken möjlig. Dock kan inte det femte
benet användas för allmän trafik när
cirkulationsplatsen har den utformning som är
föreslagen.

Figur 16 Ruterkorsning med
cirkulation över väg 23 (2)
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4

Utvärdering av studerade alternativ

4.1

Trafikantperspektiv
Med trafikantperspektiv menas här hur trafikanter upplever trafiklösningen ur aspekterna
komfort, trafiksäkerhet och tydlighet.
Alternativ två innebär mindre sidoförflyttning för trafikanterna som kör till/från en av
sekundärvägarna och svänga till/från väg 23 jämfört med droppformationerna i alternativ
ett på grund av att radierna är mindre i dropparna än i den stora cirkulationen. Detta är
positivt både för kollektivtrafik och utryckningsfordon. För trafikanterna som ska korsa väg
23 genom trafikplatsen bedöms alternativ ett ge en behagligare körupplevelse.
För trafiken längs väg 23 är utformningarna inte alternativskiljande ur aspekterna komfort
och trafiksäkerhet.
Trafiksäkerheten är god i både alternativ ett och två men då utformning med
cirkulationsplats är mer vanligt bedöms detta alternativ ha minskad risk för missförstånd
mellan trafikanter och därmed konflikter. Cirkulationen ger dock högre hastighet vilket
riskerar ge fler olyckor jämfört med dropplösningarna. Det femte benet med
direktanslutning av ambulans kan uppfattas som att lösningen ur trafikantperspektiv blir
mer komplex och upplevs som snävt mellan anslutningarna. Likaså kan
ambulansavfarten på södergående avfartsramp i alternativ ett förvirra trafikanter då det
inte är så en vanlig lösning.
I alternativ två kan utryckningsfordon komma från vilken riktning som helst men ta sig in
till sjukhuset med samma förutsättningar. Resvägen blir något längre i alternativ ett
beroende på vilken tillfart utryckningsfordonet kommer ifrån. Ambitionen är att hitta en
lösning för utryckningsfordon utan stoppljus, körfälten bör därför vara så breda att det ska
vara möjligt för en ambulans att passera övrig trafik.

4.2

Omgivning

4.2.1 Boende
Alternativ 1a och 2 innebär att anslutande ramper till väg 23 ligger upphöjda. Detta
kommer ha bullerskyddande effekt för de boende, framförallt i den sydvästra kvadranten.
4.2.2 Naturmiljö
Varken naturvårdsprogrammet väster eller öster om korsningspunkten kommer beröras
av korsningsutformningarna för trafikplatsen.
Tre skyddsvärda träd kommer att påverkas och behöver fällas för att ge plats åt
korsningsutformningar som föreslås.
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4.3

Geoteknik
För att bedöma hur de olika alternativen påverkas av geotekniken rekommenderas det att
geotekniska undersökningar genomförs.

4.4

Ytanspråk
Den yta som måste tas i anspråk av sjukhustometen och reserveras åt trafikplatsen
bedöms vara ungefär densamma i de olika alternativ som presenteras och utvärderas.
Möjligtvis att alternativ två tar lite mer mark i anspråk jämfört med alternativ ett i den norra
delen av den södergående avfartsrampen.

4.5

Kapacitet
En inledande kapacitetsanalys i Visum har gett följande indikation om den framtida
trafiksituationen. I ovanstående Figur 17-Figur 20 är hastigheten lägre i alternativ två
jämfört med alternativ ett. Det är dock svårt att bedöma kapaciteten enbart utifrån
uppnådd hastighet i modellen.

Fordonen kör 100-75% av målhastighet

Fordonen kör 100-75% av målhastighet

Fordonen kör 74-50% av målhastighet

Fordonen kör 74-50% av målhastighet

Fordonen kör 49-25% av målhastighet

Fordonen kör 49-25% av målhastighet

Fordonen kör <25% av målhastighet

Fordonen kör <25% av målhastighet

Figur 17 Alternativ 1 utan Södra länken

Figur 18 Alternativ 1 med Södra länken
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Fordonen kör 100-75% av målhastighet

Fordonen kör 100-75% av målhastighet

Fordonen kör 74-50% av målhastighet

Fordonen kör 74-50% av målhastighet

Fordonen kör 49-25% av målhastighet

Fordonen kör 49-25% av målhastighet

Fordonen kör <25% av målhastighet

Fordonen kör <25% av målhastighet

Figur 19 Alternativ 2 utan Södra länken

Figur 20 Alternativ 2 med Södra länken

Bedömningen är att cirkulationen ger högre kapacitet än dropparna. För den tunga
trafiken är cirkulationen mer fördelaktig då radien är större än i dropparna vilket ökar på
flytet och framkomligheten. Sweco bedömer denna utformning som mer långsiktigt hållbar
ur kapacitetssynpunkt. För att undersöka och säkerställa ambulansens framkomlighet vid
utfart från sjukhusområdet rekommenderas att en mikrosimulering genomföras.
En mikrosimulering skulle också ge svar på behovet av två körfält i utformningsalternativ
två, med cirkulationen.
Beräknad trafikalstring grundas på ett ”värsta scenario” med hög andel biltrafik. Med
förbättrade förutsättningar för buss-, tåg-, cykelanslutningar torde trafiken framförallt till
och från sjukhuset bli mindre. Att dela upp trafiken till och från sjukhuset på flera
anslutningar, exempelvis via Bergsnäsvägen påverkar också ovanstående resultat och
resonemang.

4.6

Kostnad
I kostnadsbedömningarna för respektive utformningsalternativ har 25 % påslag använts
för oförutsedda kostnader som bland annat beror på att den bristande kunskapen om
geotekniken. 35 % av totalkostnaden har använts som en schablon för
utredning/projektering/projektadministration/marklösen.
Efter ett arbetsmöte med Trafikverket beslutades det att uppskatta en kostnad för
bulleråtgärder på omkring 10 miljoner kronor. I denna kostnad ingår bullerplank/vall längs
med väg 23 söder om korsningen och fastighetsnära åtgärder för de fastigheter belägna
närmst väg 23.
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Kostnadsbedömningarna ska ses som ett underlag då osäkerhet finns kring
förutsättningarna men ger en indikation om kostnadsnivån.
4.6.1 Ruterkorsning med dubbla dropprefuger, över väg 23
Följande antaganden är gjorda och använts vid beräkning av kostnaden:
•

Ny bro över väg 23 med måtten: brobredd 10 meter och brolängd 25 meter

•

3 meter breddning av bro över befintlig gång och cykelbana/tunnel norr om
korsningen

•

4 meter breddning av bro över befintlig gång och cykelbana/tunnel söder om
korsningen

Vilket har gett följande totalkostnad:
Entreprenadkostnad

60,3 Mkr

Utredning/Projektering

6 Mkr

Projektadministration/marklösen

9 Mkr

Total kostnad

75,3 Mkr

4.6.2 Ruterkorsning med dubbla dropprefuger, under väg 23
Följande antaganden är gjorda och använts vid beräkning av kostnaden:
•

Ny bro under väg 23 med måtten: brobredd 10 meter och brolängd 25 meter

•

3 meter breddning av bro över befintlig gång och cykelbana/tunnel norr om
korsningen

•

4 meter breddning av bro över befintlig gång och cykelbana/tunnel söder om
korsningen

Vilket har gett följande totalkostnad:
Entreprenadkostnad

64,5 Mkr

Utredning/Projektering

6 Mkr

Projektadministration/marklösen

9 Mkr

Total kostnad

79,5 Mkr
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4.6.3 Ruterkorsning med cirkulation, över väg 23
Följande antaganden är gjorda och använts vid beräkning av kostnaden:
•

Två broar över väg 23 med respektive mått: brobredd 10 meter och brolängd 25
meter

•

6 meter breddning av bro över befintlig gång och cykelbana/tunnel norr om
korsningen

•

6,5 meter breddning av bro över befintlig gång och cykelbana/tunnel söder om
korsningen

Vilket har gett följande totalkostnad:

5

Entreprenadkostnad

83,2 Mkr

Utredning/Projektering

6 Mkr

Projektadministration/marklösen

9 Mkr

Total kostnad

98,2 Mkr

Samhällsekonomisk bedömning
Ett samhällsekonomiskt underlag (samhällsekonomisk kalkyl och samhällsekonomisk
bedömning) är framtaget för både droppealternativet och cirkulationsalternativet och
vidare har en fullständig samlad effektbedömning (SEB med samhällsekonomisk kalkyl)
tagits fram för alternativ 1a, ruterkorsning med dubbla dropprefuger över väg 23.
Varför SEB med samhällsekonomisk kalkyl tas fram för alternativ 1a motiveras av
Trafikverket enligt nedan:
Alternativ 1 är en den lösning som kapacitetsmässigt är anpassad till de prognosticerade
trafikflödena och denna lösning ger också god tydlighet för trafikanterna och främjar låg
hastighet i konfliktpunkter vilket ger hög trafiksäkerhet. Alternativet utgör därför den
standardlösning som normalt används i denna typ av trafiksituation. Detta är också
alternativet med lägst investeringskostnad och lägst framtida driftskostnader och som
också tydligt visar på störst lönsamhet. Bedömningen är därför att alternativ 1 svarar mot
Trafikverkets grundutförande.
Lösningen med stor cirkulationsplats förordas inte av följande skäl:
Detta är en storskalig lösning som är utformad för att hantera mycket höga
trafikbelastningar. Med de trafiktal som förväntas blir löningen i detta fall dyr och med
sämre lönsamhet. Med förslaget följer också en del nackdelar ur trafiksäkerhets- och
trafikantperspektiv som erfarenhetsmässigt visat sig svåra att hantera. En stor cirkulation
riskerar inbjuda till relativt höga hastigheter som ger ökad såväl risk för, som konsekvens
av kollisioner. Den högre hastigheten gör också att somliga trafikanter upplever
betydande osäkerhet att ta sig in i cirkulationen. Till denna osäkerhet bidrar också att
många upplever denna lösning svår att överblicka och med ett ”instängt” intryck. Detta
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eftersom det av trafiksäkerhetsskäl krävs att cirkulationen förses med rejäla räcken som
också tål påkörning av tunga fordon. Lösningen ger också en för personbilar
säkerhetsmässigt svårhanterlig punkt i de styva räckesspetsar som lösningen ger upphov
till.

5.1

Kortfattat resultat från beräkningarna
För de beräknade effekterna visar både alternativ 1a/1b och alternativ 2 på lönsamhet
och ett positivt nettonuvärde.
För de ej beräkningsbara effekterna bedöms för alla tre alternativ som positiva, främst på
grund av nyttorna för restider och resekomfort för resenärer och ambulans. Alternativ 2
bedöms ge mer positiva ej beräkningsbara nyttor.
Slutlig bedömning för sammanvägd lönsamhet bedöms både alternativ 1a/b och 2 som
mycket lönsamma. Då alternativ 1a investeringskostnader är lägre är detta alternativ
mest lönsamt.
För fullständig bedömning hänvisas läsning till Samlad effektbedömning, TRV
2020/31852.
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6

Samlad bedömning

6.1

Jämförelse
I nedanstående tabell upprepas den analys som beskrivits under rubriken Utvärdering av
studerade alternativ fast här kortfattat och vilket alternativ som är mest positivt respektive
negativt för varje aspekt.
I jämförelse mellan de tre alternativen markeras aspekten enligt nedan om skillnad finns
mellan alternativen:
Minst fördelaktigt

Likvärdigt

Mest fördelaktigt

Alternativ 1a

Alternativ 1b

Alternativ 2

Ruterkorsning med

Ruterkorsning med dubbla

Ruterkorsning med

dubbla dropprefuger

dropprefuger under väg 23

cirkulation, över väg 23

Enbart möjligt med
direktavfart för
ambulans på
södergående
avfartsramp.
Därmed kan restiden
för ambulans bli
något längre
beroende var den
färdas ifrån.

Möjligt med
direktanslutning för
utryckningsfordon,
båda riktningarna

över väg 23

Trafikantperspektiv
Ambulans

Enbart möjligt med
direktavfart för
ambulans på
södergående
avfartsramp.
Därmed kan
restiden för
ambulans bli något
längre beroende
var den färdas
ifrån.
Fler
sidoförflyttningar
än alternativ 2.

Persontrafik
och
kollektivtrafik

Färre
sidoförflyttningar
än 1a/b vilket ger
bäst komfort.

Fler
sidoförflyttningar än
alternativ 2.

Lägre hastigheter
än cirkulationsplats
vilket är positivt ur
trafiksäkerhetssynpunkt.

Lägre hastigheter än
cirkulationsplats
vilket är positivt ur
trafiksäkerhetssynpunkt.

Fler
sidoförflyttningar
än alternativ 2.

Fler
sidoförflyttningar än
alternativ 2.

Bedöms ha något
högre kapacitet än
alternativ 1a/b
Cirkulationsplats är
en tydlig lösning
men en direkt
in/utfart för
ambulans gör
lösningen mer
komplex och kan
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påverkar övriga
trafikanter negativt.
Färre
sidoförflyttningar
än 1a/b vilket ger
bäst komfort.
Godstrafik

Resekomforten
bedöms mer
fördelaktig än 1b
då 1a innebär
nerförsbacke ut ur
trafikplatsen.
1a innebär
uppförsbacke i
samband med att
fordonen saktar in
och nedförsbacke
när man vill
accelerera.

1b innebär
uppförsbacke när
fordonen ska
accelerera och
nerförsbacke när
fordonen ska
bromsa, vilket är
negativt för
resekomforten.
Fler
sidoförflyttningar än
alternativ 2.

Bedöms ha något
högre kapacitet än
alternativ 1a/b.
Resekomforten
liknar 1a, med
uppförsbacke i
samband med att
fordonen ska utföra
inbromsning.
Färre
sidoförflyttningar
än 1a/b vilket ger
bäst komfort.

Fler
sidoförflyttningar
än alternativ 2.
Ramper fungerar
som bullerskydd

Mindre visuell
påverkan

Ramper fungerar
som bullerskydd

Tre skyddsvärda
träd påverkas

Tre skyddsvärda
träd påverkas

Tre skyddsvärda
träd påverkas

Ytanspråk

Likvärdig

Likvärdig

Likvärdig, ev
marginellt större

Kapacitet

God kapacitet

God kapacitet

Marginellt bättre
kapacitet än
alternativ 1a/b, mer
långsiktigt hållbar

Kostnad

75,3 Mkr

79,5 Mkr

98,2 Mkr

SEB

Slutlig bedömning för sammanvägd lönsamhet bedöms både
alternativ 1a/b och 2 som mycket lönsamma. Då alternativ 1a
investeringskostnader är lägre är detta alternativ mest lönsamt.

Omgivning
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