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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND  

Vindelns kommun avser att planlägga ytterligare områden inom Vindeln 

Innovation Park (VIP). Syftet med detaljplanen är att göra det möjligt för 

nuvarande industrier att expandera, att möjliggöra för tillkommande 

verksamheter i anslutning till nuvarande industriområde samt säkerställa en 

viktig flyttled för rennäringen. Därtill syftar planen till att planlägga den 

markanvändning som idag pågår vid befintligt reningsverk och 

återvinningscentral. I samband med upprättandet av ny detaljplan möjliggörs 

även nya användningar för bostäderna inom planområdet, vilket gör att de 

motsvarar sina nuvarande användningar. 

Avsikten är att planlägga hela Vindeln Innovation Park och därigenom säkra 

de befintliga användningarna verksamheter, industrier och liknande men 

också möjliggöra för expansion i området. 

I väster avgränsas planområdet av järnväg och i norr av väg 363. I öster 

slutar planområdet strax innan Puckdalsbäckens ravin. Inom planområdet 

finns etablerade industrier med byggnader och hårdgjorda ytor, kommunens 

återvinningscentral samt tätortens avloppsreningsverk. Inom planområdet 

finns även en nedlagd motorbana. I övrigt är planområdet bevuxet med 

främst tallskog.  

Idag finns ungefär 15 företag som sysselsätter närmare 450 personer inom 

Vindeln Innovation Park.  

 
Figur 1. Översiktskarta, detaljplanens utbredning anges med svart markering. 
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1.2 SYFTE 

I samband med att en detaljplan ska tas fram för Vindeln Innovation Park har 

WSP fått i uppdrag att ta fram en trafikutredning. Huvudsyftet med 

trafikutredningen är att undersöka hur den befintliga och utökade 

markanvändningen/verksamheten inom planområdet påverkar det 

kringliggande vägnätet, det vill säga väg 363, särskilt vid korsningspunkterna 

samt utreda konsekvenserna för trafiken på lokalgatorna i Vindeln Innovation 

Park. Därtill ska utredningen redovisa principförslag på hur trafikflödet inom 

området kan förbättras med hänsyn till trafiksäkerhet, framkomlighet och 

miljö. 

1.3 AVGRÄNSNING 

Utredningen avgränsas till detaljplaneområdet samt de två anslutningarna till 

väg 363.  

Trafikutredningen kommer inte att utreda parkeringsbehovet. Detta förväntas 

lösas inom kvartersmark för respektive verksamhet som idag finns eller 

kommer etableras i området. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 

2.1 RELEVANTA STYRDOKUMENT 

2.1.1 FÖP Vindeln 

I förslaget till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Vindeln beskrivs 

förutsättningarna för verksamhetsområdet. FÖP Vindeln är inte politiskt 

antagen ännu, men i förslaget till riktlinjer för Vindeln Innovation Park 

föreslås att tillväxt bör ske i anslutning till befintliga verksamheter. För att 

möjliggöra detta ska detaljplaner upprättas för området som tillåter större 

byggrätter och planlägger nya markområden för verksamheter. Den 

fördjupade översiktsplanen för Vindeln tillåter också ett nytt tågstopp i 

anslutning till Vindeln Innovation Park.  

Vindelns kommun är i hög utsträckning en inpendlingskommun eftersom ett 

flertal stora arbetsplatser, i synnerhet inom tillverkning och industri, finns i 

kommunen. I kommunens FÖP framgår att dessa resor är viktiga för 

näringslivet och att dessa fortsatt ska utvecklas.  

FÖP:en bedöms bidra med små positiva konsekvenser till det beslutade 

nationella transportpolitiska målet för 20301, genom att planen ger stöd för 

åtgärder som ökar tillgängligheten och trafiksäkerheten både inom väg- och 

järnvägsnätet.  

  

 
1 Det övergripande transportpolitiska målet lyder: ”Transportpolitikens övergripande 

mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 
transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.” 
(https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-
transporter-och-infrastruktur/) 

https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/transporter-och-infrastruktur/mal-for-transporter-och-infrastruktur/
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2.1.2 ÅVS Vindeln Umeå 2013 

Trafikverket genomförde år 2013 en Åtgärdsvalsstudie för Pendlingsstråket 

Umeå-Vindeln, väg 363. I studien delades sträckan upp i delområden där 

sträckan förbi Vindeln Innovation Park ingår i delen ”Vägplan 1, Överrödå - 

Vindeln”. Nedan sammanfattas de åtgärder som Åtgärdsvalsstudien föreslog 

för sträckan förbi planområdet. 

Inom vägplan 1 föreslås följande åtgärder: 

• Ny vägbro vid ravinen (ca 5 km söder om Vindeln) 

• Breddning av vägen, målet är 6,5 – 8 meter bred väg i delområdet 

• Sidoområdesåtgärder 

• Byte av stolpar och räcken 

• Kurvrätningar till 8 meter. 

I ÅVS:en föreslås även en bättre placering av busshållplatsen vid infarten till 

Vindeln Innovation Park. Denna åtgärd har genomförts efter att utredningen 

genomfördes.  

2.1.3 ÅVS väg 363 Vindelns industriområde 

Åtgärdsvalsstudien för Pendlingsstråket Umeå-Vindeln (ovan) avgränsades 

så att infarten till VIP inte omfattades i någon vidare utsträckning. Därför togs 

en separat ÅVS fram för korsningspunkten, där syftet vad att inventera och 

föra dialog kring problembilden vid infarten till Vindeln Innovation Park. 

Utredningen fokuserade särskilt på trafiksäkerheten i korsningen samt 

tillgängligheten till kollektivtrafik.  

I utredningen bedömdes infarten vara hårt belastad med en stor andel tung 

trafik. Därtill bedömdes den dåvarande placeringen av busshållplatsen i 

korsningen vara olämplig. Det bedömdes därmed finnas brister i 

trafiksäkerhet och tillgänglighet för såväl kollektivtrafikresenärer som 

motorfordonstrafikanter i korsningspunkten. För att åtgärda problemen 

föreslogs en flytt och ombyggnad av busshållplatserna vid korsningen samt 

en ombyggnad av korsningen med anläggande av ett högersvängfält på 

Västervägen. Efter utredningen har båda dessa åtgärder genomförts.  

2.2 NUVARANDE MARKANVÄNDNING 

Större delen av planområdet utgörs av kommunal mark, men ett flertal 

privata fastigheter finns även inom området. I dagsläget finns cirka 15 

etablerade verksamheter inom industriområdet, som utgörs av både privata 

och kommunala bolag, se Figur 2 och Figur 3. 

Inom planområdet finns även en nedlagd motorbana.  

I övrigt är planområdet bevuxet med främst tallskog. 

Lidbackens industriområde berörs av fyra gällande detaljplaner: 

• Stadsplan för kvarteren Tallen, Liden m.m. (V46). Fastställd 1976-

02-20. 

• Stadsplan för kvarteren Dalen och Granen m.m. (V60). fastställd 

1979-06-26. 
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• Detaljplan för kvarteren Björken och Dalen samt del av fastigheterna 

Degerfors 31:1 och 6:33 (V84). Laga kraft 1989-09-22. 

• Detaljplan för del av fastigheten Degerfors 31:1 (V102). Laga kraft 

2000-09-19. 

 

Figur 2 Översiktsbild över Lidbackens industriområde med befintliga verksamheter, 
utvecklingsområde enligt FÖP och grön korridor för rennäring. Utvecklingsplan 
Vindelns Innovation park, 2019-06-14, Tyréns. 

 

Figur 3 Markägarkarta med ungefärlig gräns för Lidbackens industriområde. Vindelns 
kommun.  
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2.3 PLANERAD MARKANVÄNDNING 

Figur 4 visar föreslagen användning inom planområdet utifrån den 

fördjupade översiktsplanen. Planen avser att utöka möjligheten för etablering 

av verksamheter och industriverksamheter samt ge möjlighet till befintliga 

verksamheter att växa. Planen avser även att säkra en passage för 

rennäringen i nord-sydlig riktning.  

 
Figur 4. Översiktlig planområdesavgränsning (röd linje). Den gröna korridoren 
kommer sannolikt bevaras som passage för rennäringen. Karta hämtad från FÖP för 
Vindeln (i skrivande stund, 2022-02-11 ej antagen) 

  



 
 

 

 
10327294 •  Detaljplan Lidbackens industriområde, Vindelns kommun  | 9   

2.4 TRAFIKFÖRUTSÄTTNINGAR - VÄG 

2.4.1 Biltrafik 

Planområdet är beläget i den södra utkanten av Vindelns tätort, cirka 2,5 

kilometer från centrum. Planen avgränsas i norr av väg 363 som sträcker sig 

mellan Ammarnäs, cirka 27 mil nordväst om Vindeln, och Umeå, cirka 5 mil 

sydöst om Vindeln. På delen närmast planområdet är väg 363 utformad som 

en tvåfältsväg med bredden 6,0 meter. Den skyltade hastigheten förbi 

planområdet är 70 km/h med undantag för sträckan förbi korsningen med 

Västervägen där hastigheten är sänkt till 50 km/h (Trafikverket A, 2021).  

Väg 363 är utpekad som ett så kallat funktionellt prioriterat vägnät (FPV) för 

såväl godstransporter, dagliga personresor, långväga personresor som 

kollektivtrafik.  

Vindeln Innovation Park ansluts till väg 363 genom Västervägen, Inom 

området finns två huvudgator; Allan Jonssons väg eller Västervägen. Båda 

gatorna är återvändsgränder och har därför försetts med vändplatser. 

Gatorna har en bredd på cirka 7–8 meter i nuläget. Trafiken inom området 

utgörs i huvudsak av arbetsresor och godstransporter till verksamheterna. Ett 

flertal verksamheter inom området har dock också ett utbyte av gods och 

material, vilket gör att vissa transporter har både start och slutdestination 

inom Vindeln Innovation Park.  

2.4.2 Skoterled 

Industriområdet genomkorsas av en skoterled. I samband med att det 

anläggs en ny ringled inom verksamhetsområdet med tillhörande gång- och 

cykelväg kommer skoterleden att omlokaliseras till denna, se kapitel 5.1.1.  

2.4.3 Lidbacken återvinningscentral 

Infarten till återvinningscentralen ligger cirka 1 km öster om infarten till 

industriområdet. Korsningen är liten och utformad som anslutningstyp A, det 

vill säga utan refuger eller separata svängfält.  

Återvinningscentralen är öppen under två veckodagar mellan 12:00-19:00 

och en helgdag mellan 09:00-12:00. 

I underlag för samråd till prövning av utökat tillstånd för hantering av farligt 

avfall, (Vakin, 2019) redovisas att antalet farligtavfallstransporter från 

anläggningen är 14 per år, antalet grovavfallstransporter är cirka 40 per år 

och antalet besökare som lämnar avfall är 15 000 årligen.  
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2.4.4 Gång- och cykeltrafik 

I Vindeln finns ett delvist utbyggt gång- och cykelvägnät. Vägnätet varierar i 

standard och utformning. Nätet saknar i många fall sammankoppling och 

blandtrafikformen är vanlig på många gator, se figur nedan. Från centrum 

finns en gång- och cykelväg söderut längs väg 363 till Vindeln Innovation 

Park. Huvuddelen av sträckan är kantstensseparerad men längst i norr och 

söder är gång- och cykelvägen friliggande.  

 
Figur 5. Gång- och cykelvägnätet i Vindeln. (NVDB) 

2.4.5 Kollektivtrafik 

Vid Västervägens anslutning till väg 363 finns en busshållplats som försörjer 

Vindeln Innovation Park med kollektivtrafik. Busshållplatsen är utformad med   

hållplatslägen i bägge riktningar längs med väg 363. Det är Länstrafiken i 

Västerbotten som är huvudman för kollektivtrafiken i regionen och därmed 

bedriver busstrafiken. Linje 16 trafikerar sträckan Vindelns resecentrum – 

Umeå universitetssjukhus, vilken vardagar trafikeras av cirka 20 avgångar i 

vardera riktningen. Turtätheten är något högre under morgonen och 

eftermiddagen med 40 minuters intervall mellan avgångarna. Det är inte 

klarlagt hur många på- och avstigningar som görs vid närmaste hållplatsen.  
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3 TRAFIKMÄNGDER 

3.1 NULÄGE 

3.1.1 Väg 363 

De senaste sammanställda och ÅDT-redovisade trafikmätningarna på väg 

363 genomfördes år 2017 (Trafikverket B, 2021). Baserat på Trafikverkets 

uppräkningstal för Västerbottens kust och inland (Trafikverket D, 2020) 

beräknas årsdygnstrafiken på väg 363 år 2022 uppgå till cirka 1 840 

fordon/dygn, varav 12 % tung trafik, söder om infarten till Vindeln Innovation 

Park och till cirka 2 520 fordon/dygn, varav 11 % tung trafik, norr om infarten.  

Tabell 1: Uppräknade trafikmängder från år 2017 till år 2022.  

Väg Antal fordon 

(ÅDT) 

Andel tung 

trafik 

Väg 363 S 1840 12 % 

Väg 363 N 2520 11 % 

3.1.2 Planområdet 

Inom planområdet saknas trafikmätningar. Under hösten 2021 genomfördes 

dock trafikräkningar på tre platser för att få en uppfattning om 

trafikmängderna och svängandelarna i korsningarna. Räkningar 

genomfördes vid nedanstående platser, vilka också framgår av  

Figur 6: 

1. Korsningen Västervägen / Allan Jonssons väg 

2. Korsningen Väg 363 / Västervägen 

3. Infartsvägen till Återvinningscentralen 

I de två korsningspunkterna genomfördes trafikräkningarna dels på 

morgonen 05:45-07:30 och dels på eftermiddagen 15:45-17:15. Vid infarten 

till återvinningscentralen genomfördes trafikräkningarna 12:00-13:00 samt 

17:00-18:00 i samband med att anläggningen var öppen.  

 
Figur 6. Numrerade platser för genomförda trafikräkningar. 

 

Väg 363 

Västervägen 

Allan Jonssons väg 

Infart ÅVC 
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Enligt trafikräkningarna infaller dygnets maxtimme på eftermiddagen 15:45-

16:45. För att beräkna ÅDT på de aktuella gatorna har maxtimmen antagits 

uppgå till 10 % av ÅDT, vilket överensstämmer relativt väl med uppmätt ÅDT 

på väg 363. I maxtimmen var andelen tung trafik låg, den totala andelen tung 

trafik bedöms dock vara högre eftersom området utgörs av ett 

verksamhetsområde. Baserat på detta och andelen tung trafik på väg 363 

bedöms andelen tung trafik i området uppgå till 15 %.  

 

Figur 7. Beräknad ÅDT 2022 utifrån genomförda trafikräkningar. 

Tabell 2: Beräknad ÅDT 2022 utifrån genomförda trafikräkningar. 

Väg Antal fordon (ÅDT) 

Väg 363 S 1 510 

Väg 363 N 2 530 

Västervägen N 1 540 

Västervägen S 320 

Allan Jonssons väg V 300 

Allan Jonssons väg Ö 1 140 

Infart ÅVC 380 

3.2 TRAFIKPROGNOS ÅR 2040 

För att studera hur den planerade utbyggnaden av planområdet påverkar de 

kringliggande vägarna har en trafikprognos för år 2040 tagits fram. 

Trafikprognosen bygger på en generell uppräkning av trafiken utifrån 

Trafikverkets trafikuppräkningstal och på beräknad tillkommande trafik från 

nya etableringar inom området. 

2022 – 2 530 

2022 – 1 510 

2022 – 1 540 

2022 – 380 

2022 – 1 140 

2022 – 320 

2022 – 300 
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3.2.1 Generell trafikuppräkning 

Trafikverket har tagit fram trafikuppräkningstal för det statliga vägnätet som 

uppdateras varje år. För Västerbottens kust och inland mellan år 2017 och 

2040 är dessa 1,14 för personbilar och 1,29 för tung trafik, vilket innebär en 

årlig ökning med cirka 0,57 % för personbilar och cirka 1,11 % för lastbilar.  

Tabell 3: Förväntad generell trafikökning för perioden 2017–2040.  

Period Personbilar Tung trafik  

År 2017–2040 1,14 1,29 

 

Tabell 4: Årlig genomsnittlig trafikökning för perioden 2017–2040. 

Period Personbilar Tung trafik 

År 2017–2040 0,57 %/år 1,11 %/år 

3.2.2 Trafikalstring 

Inriktningen för den planerade utökningen av planområdet är liknande 

verksamheter som återfinns inom det befintliga verksamhetsområdet. 

Trafikalstringen från verksamheter kan skilja sig i stor utsträckning beroende 

på inriktning där antalet anställda och mängden transporter har stor 

betydelse. Eftersom det i nuläget inte är känt vilka verksamheter som ska 

etableras inom området bedöms en likvärdig trafikalstring som från befintligt 

verksamhetsområde vara mest trolig. Det befintliga verksamhetsområdet är 

cirka 200 hektar, vilket i nuläget genererar cirka 450 arbetstillfällen och en 

ÅDT på Västervägen på cirka 1 540 vid anslutningen till väg 363. 

Kommunens intention är att den planlagda ytan för verksamheter ska 

fördubblas till cirka 400 hektar. En liknade inriktning på de tillkommande 

verksamheterna som för befintliga skulle då innebära cirka 450 nya 

arbetstillfällen och en tillkommande ÅDT på Västervägen på cirka 1 540 vid 

anslutningen till väg 363. En sådan utveckling av området skulle 

sammantaget innebära cirka 900 arbetstillfällen och en ÅDT på Västervägen 

på cirka 3 080 vid anslutningen till väg 363. Av denna bedöms cirka 15 % 

utgöras av tung trafik. Trafiken på Västervägen och Allan Jonssons väg 

räknas inte upp med den generell uppräkning eftersom trafikökningen från 

området bedöms rymmas inom den tillkommande trafiken från utökningen.  

3.2.3 Trafikfördelning 

Den tillkommande trafiken från utökningen av verksamhetsområdet bedöms 

ha en likvärdig målpunktsfördelning som den befintliga trafiken från området. 

Detta innebär att cirka 80 % av personbilstrafiken till/från området kommer 

norrifrån på väg 363 och cirka 20 % kommer söderifrån på väg 363. För den 

tunga trafiken bedöms riktningsfördelning vara jämnare, eftersom en 

betydande del bedöms ha målpunkter längs kusten som nås via väg 363 

söderut. Därav antas riktningsfördelningen för den tunga trafiken vara 50/50.  

Inom området kommer den tillkommande trafiken att ha målpunkter som nås 

från Västervägen söderut och från Allan Jonssons väg österut. Idag går den 

övervägande trafiken via Allan Jonssons väg men för den tillkommande 

trafiken bedöms flödet blir mer jämnt fördelad eftersom nya ytor för 

verksamheter kommer att tillskapas i områdets södra del. Detta gör att det 
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bedöms vara rimligt att anta att den tillkommande trafiken kommer att fördela 

sig jämnt mellan de både gatorna.  

3.2.4 Trafikmängder år 2040 

Baserat på de generella uppräkningstalen och den antagna trafikalstringen 

från planområdet har en trafikprognos tagits fram för år 2040. Trafiken på 

väg 363 samt infarten till återvinningscentralen har räknats upp med de 

generella uppräkningstalen. Väg 363 har även tillförts den tillkommande 

trafiken från planområdet. Inom planområdet har enbart tillkommande trafik 

lagts till.  

 

Figur 8. Beräknad ÅDT 2040 utifrån genomförda trafikräkningar. Trafiken på väg 363 
samt infarten till återvinningscentralen har räknats upp med de generella 
uppräkningstalen. Väg 363 har även tillförts den tillkommande trafiken från 
planområdet. Inom planområdet har enbart tillkommande trafik lagts till. 

Tabell 5: Beräknad ÅDT 2040 utifrån genomförda trafikräkningar. 

Väg Antal fordon (ÅDT) Andel tung trafik 

Väg 363 S 2 450 15 % 

Väg 363 N 3 980 11 % 

Västervägen N 3 080 15 % 

Västervägen S 1 090 15 % 

Allan Jonssons väg V 300 15 % 

Allan Jonssons väg Ö 1 910 15 % 

Infart ÅVC  430 22 % 

  

2040 – 3 980 

2040 – 2 450 

2040 – 3 080 

2040 – 430 

2040 – 1 910 

2040 – 1 090 

2040 – 300 
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4 KAPACITETSANALYS 

För att studera hur de planerade förändringarna i området tillsammans med 

den generella ökningen av trafiken kommer att påverka korsningen väg 

363/Västervägen har en kapacitetsanalys genomförts. För att det tydligt ska 

framgå hur trafikökningen påverkar belastningen i korsningen har två 

beräkningar utförts. 

• Beräkning 1: Nuläge 2022  

• Beräkning 2: Prognos år 2040  

4.1 INDATA 

Kapacitetsanalysen har gjorts i programmet Capcal. Capcal beräknar bland 

annat vad en specifik korsning har för kapacitet (Största stationära flöde som 

kan passera en given anläggning under en given tidsperiod med givna 

förutsättningar) och belastningsgrad (flöde/kapacitet) under maxtimmen (den 

timme då fordonsflödet är som störst under ett dygn). I detta fall baseras 

maxtimmen på värdena från de genomförda trafikräkningarna.  

I VGU 2020 står bland annat följande om servicenivå/belastningsgrad 

(Trafikverket, 2020): 

 

Figur 9. Utdrag ur VGU 2020 gällande servicenivå/belastningsgrad (Trafikverket, 
2020). 

Resultatet av Capcal-beräkningarna är sammanfattat i Figur 10 och Figur 11. 

Indata beskrivs med trafikflöden för respektive fordonsrörelse i maxtimmen, 

vilken infaller på eftermiddagen 15:45-16:45. Resultatet beskrivs med 

belastningsgraden för respektive körfält enligt intervallen: 

≤ 0,6  ”god standard” (→) 

0,6–0,8  ”mindre god standard” (→) 

> 0,8  ”låg standard” (→) 
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4.2 RESULTAT  

4.2.1 Korsningen Väg 363 / Västervägen - Nuläge 

 

Figur 10. Trafikflöden och belastningsgrader för korsningen väg 363/Västervägen i 
maxtimmen år 2022. 

Belastningsgraderna understiger med stor marginal 0,6 för samtliga tillfarter i 

korsningen, vilket innebär god standard. 

På Västervägen uppgår medelkölängden till 0,1 fordon och 90-percentilen till 

0,1 fordon i vänstersvängfältet. För trafiken på väg 363 uppstår ingen 

köbildning.   
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4.2.2 Korsningen Väg 363 / Västervägen - År 2040 

 

Figur 11. Trafikflöden och belastningsgrader för korsningen väg 363/Västervägen i 
maxtimmen år 2040. 

Belastningsgraderna understiger med stor marginal 0,6 för samtliga tillfarter i 

korsningen, vilket innebär god standard. 

På Västervägen uppgår medelkölängden till 0,3 fordon och 90-percentilen till 

0,5 fordon i vänstersvängfältet. I högersvängfältet uppgår medelkölängden till 

0,1 fordon och 90-percentilen till 0,1 fordon. För trafiken på väg 363 uppstår 

ingen köbildning.   

4.3 ANALYS 

De genomförda kapacitetsanalyserna visar att framkomligheten i korsningen 

väg 363 / Västervägen är god både med den nuvarande trafikbelastningen 

och den prognostiserade trafikmängden för år 2040. Den låga 

belastningsgraden i korsningen gör att det inte uppstår någon betydande 

köbildning i nuläget. År 2040 uppstår inte heller någon köbildning på väg 363 

och köbildningen på Västervägen blir fortsatt begränsad. Detta gör att det 

bedöms vara möjligt att genomföra den föreslagna utvidgningen av 

verksamhetsområdet utan att genomföra åtgärder som förbättrar 

framkomligheten i anslutningen till väg 363.   
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5 ÅTGÄRDSFÖRSLAG MED 
KONSEKVENSBEDÖMNING 

5.1 LOKALGATOR 

I samband med att industriområdet utvecklas med nya områden behöver 

gatuvägnätet byggas ut för att tillgängliggöra nya fastigheter. Eftersom 

andelen tung trafik i området är stor samt verksamheterna kan förväntas 

generera stora och långa transporter bör de nya gatorna dimensioneras för 

detta. Nya gator föreslås därför byggas med körfältsbredder på 4,0 meter 

med tillhörande vägren på 0,5 meter, dvs. en totalbredd på 9 meter. Detta är 

en liknande utformning som befintliga gator inom området har. 

5.1.1 Ringväg 

I nuläget saknas en ringvägsfunktion inom verksamhetsområdet. Det innebär 

att det bara finns möjligheter att angöra verksamheterna från ett håll och att 

samtliga transporter måste vända inom fastigheterna eller det tillgängliga 

gaturummet. I samband med att området utvecklas är det därför önskvärt att 

tillskapa en ringvägsfunktion. En sådan funktion kan skapas genom att binda 

samman Västervägens sydöstra del med Allan Jonssons väg genom 

byggnation av en ny gata i verksamhetsområdets sydöstra del. För att hålla 

samman den befintliga verksamhetsetableringen i den nordöstra delen av 

området föreslås den nya ringleden byggas på den norra sidan av denna.  

 

Figur 12 Förslag på sträckning för ny ringväg inom industriområdet illustrerad med 
röd streckad linje. 
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För att mer i detalj studera hur en ringväg kan utformas har ett mer detaljerat 

skissförslag tagits fram. 

 

Figur 13 Förslagskiss på utformning av ringväg inom industriområdet  

Utbyggnaden av en ringväg inom området bidrar till att säkerställa 

framkomligheten för såväl biltrafiken som den tunga trafiken. Möjligheten att 

köra runt området är också positivt för trafiksäkerheten då det minskar 

behovet av backrörelser från vändande lastbilar. Det är dock viktigt att en 

ringväg utformas utan långa raklinjer för att den inte ska uppmuntra till höga 

hastigheter och buskörning inom området.   

5.1.2 Gång- och cykel 

I samband med att verksamhetsområdet utökas ökar trafikmängden inom 

området, vilket riskerar att påverka möjligheterna att gå och cykla negativt 

om inga åtgärder vidtas. För att istället stärka möjligheterna att välja gång 

och cykel som färdmedel bör åtgärder som främjar dessa färdmedel 

genomföras. Detta är särskilt angeläget i den nordvästra delen där både 

motorfordonstrafiken samt antalet gående och cyklister är som störst. 

Exempelvis bör en utbyggnad med cykelfält alternativt gång- och cykelbana 

övervägas på Allan Jonssons väg norr om korsningen med Västervägen. 

Även en ordnad gång- och cykelpassage av Västervägen i anslutning till 

korsningen med Allan Jonssons väg är önskvärt för att förbättra 

trafiksäkerheten.   
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5.2 ANSLUTNINGAR VÄG 363 

5.2.1 Västervägen 

Den genomförda kapacitetsutredningen visar att det inte finns något behov 

av att genomföra åtgärder för att förbättra kapaciteten i korsningen 

Västervägen / Väg 363. Korsningen ligger dock i en kurva med delvis 

begränsad sikt. För att trafiksäkerheten ska vara god i korsningen är det 

därför viktigt att det säkerställs att skymmande vegetation inte tillåts breda ut 

sig i anslutning till korsningen.  

Skulle det i framtiden visa sig att trafiken söderifrån på väg 363 som ska ta 

sig till verksamhetsområdet ökar kraftigt kan en utformning med 

vänstersvängfält på väg 363 övervägas. Ett vänstersvängfält skulle förutom 

att förbättra framkomligheten för den genomgående trafiken även bidra till att 

förbättra trafiksäkerheten i korsningen.  

I anslutning till korsningen finns nyligen utbyggda fickhållplatser, vilka 

bidragit till att förbättra områdets tillgänglighet till kollektivtrafik. Hållplatsen i 

södergående riktning är väl sammanbunden med verksamhetsområdet 

genom en separat gång- och cykelväg. Resenärer som ska ta sig till 

hållplatsen i norrgående riktning är dock hänvisade till att färdas i vägrenen 

och korsa väg 363 utan ordnad passage. För att förbättra kopplingen även till 

denna hållplats bör det byggas en ordnad gångpassage utformad med refug 

samt en anslutande gångväg. En ordnad gångpassage med refug kan även 

ha en hastighetsdämpande effekt vilket också är positivt för trafiksäkerheten i 

korsningspunkten.  

5.2.2 Ny anslutning  

Från de befintliga verksamheterna inom området finns det önskemål om en 

ny utfart till väg 363 från den nordöstra delen av den nya ringleden. I nuläget 

och med den förväntade trafikökningen från området finns det 

framkomlighetsmässigt inget behov av en sådan anslutning. Skulle 

trafikmängden i ett framtida läge bli mycket större än förväntat och mängden 

tung trafik öka kraftigt kan behovet dock uppstå. För att i ett sådant läge 

möjliggöra en utbyggnad har en ny anslutande gata planlagts i detaljplanen. 

Den planlagda anslutningen ligger i en kurva på väg 363, vilket gör att 

åtgärder behöver genomföras på väg 363 för att möjliggöra en ny anslutning. 

Omfattningen av åtgärderna och utformningen av en eventuell anslutning 

behöver utredas vidare om en sådan blir aktuell i framtiden.    

5.2.3 Återvinningscentral 

I anslutning till den befintliga återvinningscentralen planeras ingen större 

utbyggnad av nya verksamheter. Detta i kombination med att trafikmängden 

på den anslutande vägen är begränsad och sikten relativt god gör att den 

befintliga utformningen bedöms vara tillräcklig för att även fortsättningsvis 

säkerställa en god framkomlighet och trafiksäkerhet.  
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