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1 SAMMANFATTNING

Detaljplanen för Limsjöänget ska pröva lämpligheten till att möjliggöra
nybyggnation inom befintligt verksamhetsområde för delvis nya ändamål.

Trafikutredningen är tvådelad. Dels undersöks kapaciteten i korsningarna
Leksandsvägen/Limsjöänget och Leksandsvägen/väg 70 för att kontrollera
om korsningarna kommer att klara av den ökade trafikbelastningen den nya
detaljplanen kommer att alstra och tänkbara förbättringsåtgärder kopplat till
kapaciteten. Dels hanteras andra trafikrelaterade frågeställningar som
uppstått i samband med detaljplanearbetet. Detta gäller bland annat
trafiksäkerhet och förutsättningar för gång- och cykeltrafik, kollektivtrafik,
lokalisering av uppställningsplatser för lastbilar och lokalisering av
återvinningsstation.

Kapacitetsberäkningar har gjorts för tre olika scenarion. Följande scenarion
har utretts:

Scenario 1: Nuläge (inklusive nybyggd anläggning för snabbmat)

Scenario 2: Nuläge + DP

Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040

Eftersom prognosberäkningar generellt är en bedömning av givna invärden
uppräknade till ett framtidstal, behöver dessa säkerställas utifrån olika typer
av händelser som vi idag kan förutse, skapas olika känslighetsanalyser. I
denna utredning har WSP gjort bedömningar av sex olika händelser, så
kallade känslighetsanalyser för kapacitetsberäkningarna.

Kapacitetsberäkningar med prognoser om hur mycket trafik som alstras i de
aktuella korsningarna ger svar på hur trafikens flöde genom systemet
kommer att fungera i framtiden med andra verksamheter i närområdet.

För de aktuella korsningarna vid Limsjöänget – Leksandsvägen och väg 70
ger det i framtiden upphov till sämre framkomlighet för trafiken till och från
Leksand och handelsområdet. Det har även gjorts känslighetsanalyser över
detta för att se vilka åtgärder som kan förbättra framkomligheten avsevärt.
Genom att möjliggöra två körfält för trafik mot väg 70 på Leksandsvägen vid
korsningen kan kapaciteten förbättras och trafiken i scenario 3 hanteras utan
att omfattande köbildning uppstår. I dagsläget nyttjas i stort sett två
separerade körfält då utrymmet bjuder in till det. Dock bör denna funktion
förtydligas i den fysiska utformningen. Känslighetsanalyser med
cirkulationsplats, både med 1 körfält och med två körfält har gjorts i
korsningen Leksandsvägen och Väg 70 visar att kapaciteten kan förbättras
ytterligare i jämförelse med alternativet trevägskorsning.

Några åtgärdsförslag för att främja tillgängligheten och framkomligheten för
oskyddade trafikanter, öka trafiksäkerheten och skapa fungerande
trafiklösningar:

® Gatusektionen på huvudgatan i Limsjöänget föreslås vara minst
11 meter bred (7 meter väg, 1 meter skiljeremsa och 3 meter
bred gång- och cykelväg).

® Gång- och cykelväg föreslås på Limsjöängets västra sida.
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® En trafiksäker passage/övergångsställe skapas över
Leksandsvägen väster om Limsjöänget.

® Limsjöänget bör inte ha en högre hastighetsbegränsning än 40
km/h och hastighetsgränsen på Leksandsvägen vid en ny
passage/övergångsställe behöver sänkas.

® Kollektivtrafik i form av busslinjer kan och bör anslutas till
planområdet

Inom planområdet är tanken att uppställningsytor för lastbilar och en ny
placering av återvinningsstation tillgängliggörs. Tre olika lösningar
presenteras i rapporten för att möta detta behov och för- och nackdelar med
de olika lokaliseringarna beskrivs. I principförslagen föreslås även lösningar
för eventuella hållplatslägen och tillgänglighetsanpassning för gång- och
cykeltrafiken.

Leksands kommun har en trafikstrategi (KOS2019/825). Målavvägningar och
riktlinjer för tjänstemännen att följa finns i detta av politiken beslutade
övergripande dokument för trafiken i kommunen.
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2 INLEDNING

2.1 BAKGRUND OCH SYFTE
Detaljplanen ska pröva lämpligheten till att möjliggöra nybyggnation inom
befintligt verksamhetsområde för delvis nya ändamål. Planen avser att
möjliggöra handel med skrymmande varor, restaurang, kontor och bilservice
inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom planområdets norra
del.

Detaljplanen ska utformas så att omkringliggande riksintresse, Natura 2000-
området Limsjön, inte påverkas negativt samt att den tillkommande
bebyggelsen utformas väl anpassat med hänsyn till sitt exponerade läge.

Trafikutredningen syftar dels till att undersöka kapaciteten i korsningarna
Leksandsvägen/Limsjöänget och Leksandsvägen/väg 70 (riksväg 70 är ett
riksintresse) för att kontrollera om korsningarna kommer att klara av den
ökade trafikbelastningen den nya detaljplanen kommer att alstra. Dels är
syftet att hantera andra trafikrelaterade frågeställningar som uppstått i
samband med detaljplanearbetet. Detta gäller trafiksäkerhet och
förutsättningar för gång- och cykeltrafik, hållplatsläge för kollektivtrafik,
lokalisering av uppställningsplatser för lastbilar och lokalisering av
återvinningsstation.

2.2 METOD
Kapacitetsanalysen har gjorts i programmet Capcal 4.5.0.0. Capcal beräknar
bland annat vad en specifik korsning har för kapacitet (det största flöde som
kan avvecklas) och belastningsgrad (flöde/kapacitet). Programmet ger även
en indikation på hur långa kölängderna blir.

2.3 AVGRÄNSNINGAR
Området som analyseras är själva detaljplaneområdet samt korsningarna
Leksandsvägen/Limsjöänget och Leksandsvägen/väg 70.
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3 FÖRUTSÄTTNINGAR

3.1 NUVARANDE MARKANVÄNDNING

Figur 1. Nuvarande markanvändning. Källa bakgrundsbild/ortofoto: Leksands kommun

Nuvarande markanvändning är blandad med olika typer av
sällanköpshandel, drivmedelsstationer, biltvätt, laddarplats för elbilar och
verkstäder. Verksamheterna funnits sedan en längre tid tillbaka och senaste
etableringen till området är en snabbmatsrestaurang (Sibylla) som öppnade
sommaren 2021. Den är placerad på den östra delen av området, synbar
från väg 70 (vägnära service) men med infart via det kommunala vägnätet.

Trafikutredningen för denna rapport startade innan denna etablering var
färdigställd samt öppen för kunder. I trafikutredningen har därför trafik till och
från Sibylla särredovisat med grund i uppgifter om deras förväntade
kundantal istället för uppmätta flöden på platsen, vilka inte har med denna
trafik men har sedan inkluderats i det så kallade nuläget. Restaurangen
ligger utanför det för aktuella detaljplaneområdet, men trafikflöden runt om i
ett större influensområde är högst relevant att ta i beaktande för en
trafikutredning, även om den är etablerad med stöd i annan befintlig
detaljplan (KS 2005 – 11 – 28 § 203).
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3.2 PLANERAD MARKANVÄNDNING

Figur 2. Utkast till plankarta. Observera att plankartan endast är ett utkast och att ändringar kan
ha skett sedan figuren hämtades (mars 2021).

Planens syfte är att pröva möjligheten att utöka området norr om
Leksandsvägen med handel med skrymmande varor, restaurang, kontor och
bilservice inom hela planområdet samt handel med livsmedel inom
planområdets norra del. Mellan gatan (som idag går till färghandeln) i öst-
västlig färdriktning och Leksandsvägen föreslås en uppställningsplats för
både lastbilar (inte lastade med farligt gods) och personbilar.

3.3 TRAFIKFÖRHÅLLANDEN

3.3.1 Gång- och cykeltrafik
En gång- och cykelbana från Norets centrala delar finns längs
Leksandsvägens södra sida, se grön linje i Figur 3, som går på bro över
järnvägen.
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Figur 3. GCM-vägar i anslutning till planområdet. Källa: NVDB (Trafikverket u.d.)

Det finns en målad passage för att korsa Leksandsvägen på östra sidan av
korsningen med Limsjöänget, se Figur 4. Den har dock brister i utformningen
och är inte särskilt synlig för fordonstrafiken. Längs östra sidan av gatan
Limsjöänget finns en smal trottoar.

Figur 4. Utformning av korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget. Källa bakgrundsbild/ortofoto:
Leksands kommun
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3.3.2 Kollektivtrafik
Det finns i dagsläget ingen hållplats i eller i direkt närhet till planområdet.
Närmaste busshållplats är Leksands resecentrum i Leksand som ligger på
Stationsgatan, på ett gångavstånd om cirka 600 meter sydväst om
planområdet. Samtliga buss- och tågförbindelser i Leksand sker vid
resecentrum och har cirka 800 angöringar i veckan se Figur 5. Förbindelsen
mellan planområdet och resecentrum kan göras med bil eller till fots. I
nuläget är sträckan för fotgängare något omständlig då närmaste väg över
järnvägen innebär en omväg via gångvägen som ansluter ett par hundra
meter längre västerut på Leksandsvägen för att sedan gå tillbaka över
järnvägen, enligt grön linje i figuren nedan. Streckad del indikerar sträcka där
gångtrafiken inte är anvisad, utan är ”snabbaste väg” genom trottoarer och
parkeringsytor i bostadsområdet.

Figur 5. Busshållplatser i anslutning till planområdet. Källa: NVDB (Trafikverket u.d.)

® Eftersom bärigheten på Leksandsbron är begränsad till 3,5 ton
och busstrafiken inte kan trafikera denna kör huvuddelen av all
busstrafik till och från resecentrum via väg 70 och
Leksandsvägen. Detta innebär att Leksandsvägen, söder om
planområdet, trafikeras av cirka 40 bussturer i vardera riktningen
på vardagar. Det finns således goda möjligheter för att uppnå en
god turtäthet med buss vid planområdet om ett hållplatsläge
etableras i området.

3.3.3 Biltrafik
Gatan Limsjöänget längs planområdets östra sida är i gällande detaljplan
utlagd som lokalgata, men kommer i denna detaljplan uppgraderats till
huvudgata då den i en framtid troligtvis förväntas utgöra en förbindelse med
ett nytt verksamhetsområde norr om den befintliga och planerade
bebyggelsen i planområdet. Gatan kan eventuellt också bli en del i den
framtida planerade Limalänken1, som avses utgöra en förbindelse för tung
trafik och genomfartstrafik i nordvästlig riktning mot Limhagen, Sommarland,

1 Länk till GISkarta över Leksands kommuns översiktsplan (2014) där limalänken finns utpekad.
http://193.45.196.75/mapguide/fusion/templates/mapguide/GSViewerFusionXL/index.html?Appli
cationDefinition=Library://GSViewerFusion2015/Oversiktsplan.ApplicationDefinition
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Tällbergsområdet Leksands Strand med stor besöksnäring och särskilt
genom framtida omfattande exploateringar av bostadsområden i norra delen
av Leksand, som exempelvis Lummerhöjden och Hjortnäsheden.
Huvudgatan i Limsjöänget ansluter till Leksandsvägen i söder.

I södra delen av planområdet för nya verksamheter, parallellt med
Leksandsvägen finns en lokalgata föreslagen som sträcker sig parallellt med
Leksandsvägen från huvudgatan Limsjöänget i öster till ett område avsatt för
vägreservat vid järnvägen i väster. I västra delarna finns redan ett
vägreservat avsatt vid järnvägen. Vägreservatets syfte är att ge möjlighet till
en framtida väg- och/eller gång- och cykelvägsanslutning i sydlig riktning mot
Leksandsvägen och Hjorthagen söder om Leksandsvägen. Anslutningen
förutsätter en tunnel under Leksandsvägen.

Figur 6. Hastighetsgränser på vägarna i anslutning till planområdet. Källa: NVDB (Trafikverket
u.d.)

På väg 70 är hastighetsbegränsningen 60 km/h förbi korsningen med
Leksandsvägen (20TFS 2020:151), hastighetsbegränsning trädde i kraft den
1 december 2020 men uppdaterades i NVDB först sent i första kvartalet
2021. Gränsen för tättbebyggt område går strax väster om korsningen med
Limsjöänget, i samma gräns blir hastighetsbegränsningen 60 km/h. I övrigt
gäller bashastigheten 70 km/h.

3.3.4 Parkering
Parkering ska anordnas inom kvartersmark för respektive verksamheters
egna behov.

I den norra delen av planområdet finns idag en återvinningsstation och en
yta där lastbilar brukar parkera. Funktionerna är tillfälliga i väntan på antagen
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detaljplan. Lämplig plats för återvinningsstationen och lastbilsparkeringen
utreds i denna rapport, se avsnitt 6. Området ska dock inte vara någon
uppställningsplats för farligt gods.

Mellan gatan som i nuläget går fram till färghandeln och Leksandsvägen, i
den södra delen av planområdet, föreslås en
uppehållsplats/pendlarparkering.

3.3.5 Olycksstatistik
Leksands kommun har begärt ut olycksstatistik från Transportstyrelsens
olycksdatabas Strada för tidsperioden 2010–2020. Under denna period har
det enbart rapporterats in sex olyckor i anslutning till detaljplaneområdet, se
Figur 7.

De rapporterade olyckorna till Strada är så pass få samt att
händelseförloppen inte finns tillgängligt att det inte kan ställas någon/några
slutsatser vad gäller eventuella utformningsbrister i trafiksystemet.

Figur 7. Inrapporterade olyckor i anslutning till detaljplaneområdet under tioårsperioden 2010–
2020. Källa: Strada via Leksands kommun

3.4 TIDIGARE UTREDNINGAR
Det har gjorts flera tidigare trafikutredningar som berör detaljplaneområdet:

- Åtgärdsvalsstudie 2017 (Trafikverket 2017)
- Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister – korsningar väg 70, norra

och södra infarterna till Leksand (WSP 2018)
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- Tillgänglighet till och från väg 70 i Leksand – norra och södra
korsningen väg 919 (WSP 2018)

- Trafikutredning Leksand (Tyréns 2018)

3.4.1 Rapport förenklad åtgärdsvalsstudie
Tillgänglighet för trafik genom Leksand till väg 70 (Trafikverket
2017)

Syftet med åtgärdsvalsstudien (ÅVS) ”Tillgänglighet för trafik genom Leksand
till väg 70” var att förbättra trafik- och boendemiljö samt tillgängligheten till
väg 70. Området för ÅVS:en fokuserades och avgränsades till södra
Leksand tätort, Noret-bron i Åkerö och södra infarten från väg 70. De brister
som identifierades var bland annat bullerproblem i bostadsområdet på södra
sidan om Noret-bron, smittrafik genom bostadsområdet för att nå väg 70 och
tillgänglighetsbrister mellan väg 70 och transportleder västerut. Behoven
som identifierades var förbättrad tillgänglighet från södra och västra Leksand
till väg 70, bullerskyddsåtgärder, förbättrade gång- och cykelmöjligheter och
trafiksäkerhetsåtgärder i ett antal korsningar.

3.4.2 Trafiksäkerhets- och tillgänglighetsbrister korsningar väg 70,
norra och södra infarterna till Leksand (WSP 2018)

Rapporten togs fram på beställning av Trafikverket för att utreda infarterna till
Leksand från väg 70 (korsningarna med Insjövägen/Moskogsvägen och
Leksandsvägen) vad gäller tillgänglighet och trafiksäkerhet.

Trafikflödena i korsningen väg 70/Leksandsvägen uppmättes 6 mars 2018
under eftermiddagens maxtimme. Korsningen visade sig ha en hög andel
svängande trafik under maxtimmen.

Till rapporten har det genomförts en kapacitetsanalys i Capcal och en
mikrosimulering av hur flödena skulle påverkas om infarterna från väg 70 till
Leksand var utformade som cirkulationsplatser.

Kapacitetsanalysen visade på hög belastningsgrad på Leksandsvägen, men
låga belastningsgrader på väg 70. Under trafikräkningen observerades att
kön på Leksandsvägen ibland sträckte sig förbi korsningen in till
Limsjöänget.

Slutsatsen av mikrosimuleringen var att dagens korsningsutformning har
bättre framkomlighet än cirkulationsplats med ett körfält eftersom korsningen
nu har separat svängkörfält. Cirkulationsplats med dubbla körfält
analyserades inte.

3.4.3 Tillgänglighet till och från väg 70 i Leksand – norra och södra
korsningen väg 919 (WSP 2018)

Denna rapport är en mer ingående utredning om trafiken till och från väg 70 i
Leksand. Samma flöden användes som i WSP:s tidigare rapport. Slutsatsen
av denna rapport var att en cirkulationsplats med dubbla körfält bör
övervägas i korsningen Leksandsvägen/väg 70 och att även utformningen av
korsningen in till Limsjöänget bör ses över.
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3.4.4 Trafikutredning Leksand (Tyréns 2018)
Rapporten är en utredning över vad planerad utveckling av Leksands tätort
kan ha för påverkan på olika punkter i trafiksystemet. Trafikflödena har ökats
succesivt för att undersöka när det kan bli problem i de olika
korsningspunkterna. Leksandsvägen/på- och avfart Limavägen pekas ut som
en punkt som riskerar att få kapacitetsproblem redan vid relativt liten
trafikökning.

4 TRAFIKMÄNGDER

Enligt Trafikverkets vägtrafikflödeskarta (se Figur 8) är det uppmätta
trafikflödet (ÅDT, årsmedeldygnstrafik) år 2018 på väg 70, strax söder om
korsningen med Leksandsvägen, 6 710 fordon/dygn, varav 12 % tung trafik.

Norr om korsningen (mellan Leksandsvägen och Limavägen) har det gjorts
en stödmätning år 2019 och bedömningen utifrån denna är att ÅDT är 5 590
fordon/dygn (10 % tung trafik) på denna sträcka. (Trafikverket 2021)

Mätvärdet årsmedeldygnstrafik är ett medelvärde av minst fyra enskilda
mätperioder för att kunna ta hänsyn till säsongsvariationer. På väg 70 är det
väl känt att säsongsvariationen är stor på grund av turisttrafiken. Enligt
Vägtrafikflödeskartan (TIKK) är den teoretiska säsongsvariationen söder om
korsningen 4 000 – 10 300 fordon och norr om 3 500 – 8 000 fordon.

4.1 TRAFIKRÄKNINGAR
Trafikräkningar i korsningar görs för att undersöka hur fordon svänger i
korsningen när korsningen är som mest belastad. Resultatet används sedan
för att göra en kapacitetsutredning av korsningen.

4.1.1 Trafikräkning 2018-03-06 i korsningen Leksandsvägen/väg 70
WSP gjorde den 6 mars 2018 en trafikräkning i korsningen väg
70/Leksandsvägen, se Tabell 1. Det var som mest trafik vid kl. 16:15.

Tabell 1. Antal fordon per riktning i korsningen Leksandsvägen/väg 70 under maxtimmen
kl. 16-17.

Från väg:
Totalt antal

fordon

Antal per riktning Andel per riktning

Vänster
Rakt
fram Höger Vänster

Rakt
fram Höger

Leksandsvägen 369 164 196 18% 22%

Väg 70
söderifrån

351 187 164 20% 18%

Väg 70 norrifrån 213 117 95 13% 10%

4.1.2 Trafikräkning 2021-01-20 i korsningen
Leksandsvägen/Limsjöänget

Leksands kommun har gjort en trafikräkning i korsningen
Leksandsvägen/Limsjöänget den 20 januari 2021. Räkningen gjordes under

Figur 8. Trafikverkets
trafikmätningar på väg 70. Källa:
Vägtrafikflödeskartan (Trafikverket
2021)
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olika perioder spridda under dagen. Andelen tung trafik räknades inte
separat.

Trafikmängderna, på samtliga vägar, var som störst mellan kl. 16-17. Det är
alltså korsningens maxtimme, se Tabell 2.

Tabell 2. Antal fordon per riktning i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget under maxtimmen
kl. 16-17.

Från väg:
Totalt antal

fordon

Antal per riktning Andel per riktning

Vänster
Rakt
fram Höger Vänster Rakt fram Höger

Limsjöänget 124 54 69 8% 10%

Leksandsvägen
västerifrån

336 75 261 11% 39%

Leksandsvägen
österifrån

216 184 32 27% 5%
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4.2 TRAFIKALSTRING
Trafikalstringen i planområdet är fördelat mellan planens
användningsområden och tänkta användningar. I planområdets norra del
diskuteras två alstringsscenarion, beroende på vilken av verksamheterna
som aktualiseras. I den södra delen räknas trafikalstringen för den del av
fastigheten som ännu inte är exploaterad, det vill säga befintliga
verksamheter på fastigheterna Noret 2:40 och 2:39 räknas inte. Den trafiken
fångas istället upp i trafikräkningen.

Figur 9. Utkast till plankarta. Observera att plankartan endast är ett utkast och att ändringar kan
ha skett sedan figuren hämtades.

Trafikalstringen har delvis beräknats med hjälp av Trafikverkets
trafikalstringsverktyg (Trafikverket 2021). Resultatet har även kalibrerats
utifrån de planerade verksamheternas förväntade besöksantal och med hjälp
av antaganden utifrån tidigare utredningar som WSP har gjort där
förutsättningarna varit liknande.

Trafikalstringsverktyget är ett planeringsstöd utformat för att underlätta
skattning av trafikalstring i samband med planering av nya eller befintliga
områden. Verktyget bygger på den kunskap som finns idag kring alstring av
persontransporter beroende på lokalisering och markanvändning. När det
gäller trafikalstring för verksamheter med framförallt skrymmande varor
saknas det lämpliga alstringsvärden och trafikalstringen har visat sig bli
högre än vad som är rimligt på mindre orter.

WSP har därför utifrån erfarenhet från tidigare uppdrag tagit fram egna
trafikalstringstal för fordonsresor för olika typer av verksamheter i
industriområden på mindre orter, se Tabell 3.
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Tabell 3. Uppskattat trafikalstringstal för handel med skrymmande varor i industriområden på
mindre orter.

Typ av verksamhet Fordonsrörelser per 1000 m2

BTA (bruttototalarea)

Handel med skrymmande varor 36

Kontor 110

Trafikalstringen som uppskattas i detta avsnitt görs för att kunna utreda
kapaciteten i korsningarna. Det har därför antagits en relativt hög bilandel
utifrån förutsättningarna till andra färdmedel och för att inte riskera
underskatta belastningen. Målsättningen är dock att så många resor som
möjligt ska ske med mer hållbara färdmedel än bil. Åtgärder för att främja
tillgängligheten för oskyddade trafikanter och resande med kollektivtrafik är
därför också en del av denna utredning.

4.2.1 Södra delen av planområdet
Markanvändningen för skrymmande sällanköpshandel och annan
sällanköpshandel har uppskattats utifrån bestämmelserna i den föreslagna
detaljplanen. Följande beräkning görs enbart för den södra delen enligt Figur
9.

Byggnadsarean för denna typ av verksamhet i den södra delen av
planområdet kan som störst bli cirka 1 100 m2 (3 600 m2 * 30 %). Troligtvis
kommer inte maximala 30 % bebyggas, dock antas maximal byggnadsarea
för att ha en marginal i beräkningen. Ett medelvärde för antal våningar har
antagits till två då totala byggnadshöjden är 12 meter. Detta med viss
osäkerhet, beroende på vilken typ av verksamhet som i slutändan kommer
att nyttja ytan. Bruttototalarean (BTA) blir då cirka 2 100 m2 (3 600 m2 * 30 %
* 2 våningar).

Planförslaget medger också användningen K, kontor. Dock antas denna bli
en mindre del av användningsområdet. Därmed kan den beräknade
alstringen ses som en typ av ”worst case”-scenario för alstrade fordon per
dygn i den södra delen av planområdet. Den uppskattade
markanvändningen för handel med skrymmande varor inom planområdet ger
då en trafikalstring enligt Tabell 4.
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Tabell 4. BTA och trafikalstring för respektive verksamhetstyp inom det nya föreslagna
detaljplaneområdet.

Verksamhetstyp
Bedömd BTA
[m2]

Trafikalstring
[fordon/dygn]

Handel med skrymmande
varor (sällanköpshandel) 1 800 65
Kontor 300 33

Summa 2 100 98

En fullt utbyggd södra del av detaljplaneområdet, exklusive befintliga
verksamheter beräknas alltså alstra cirka 100 fordon/dygn.

4.2.2 Norra delen av planområdet
I den norra delen medger detaljplanen H1 Handel med livsmedel, G1

Bilservice, H2 Handel med skrymmande varor, K Kontor och C1 Restaurang.
Om handel med livsmedel byggs så regleras största tillåtna säljytan till 1 500
kvm.

Scenario med livsmedelsbutik

Det är troligt att användningen kommer att bli handel med livsmedel och i ett
scenario där det sker har livsmedelsbutiken uppskattat att det kommer bli
omkring 10 000 betalande kunder per vecka. En effekt av pandemin är att
antalet kunder per veckodag är ganska jämnt fördelat. Fredagar är generellt
den mest populära dagen att handla livsmedel, men maxtimmen i trafiknätet
totalt sett brukar vara mer utspridd på fredagar. Det är därför mer intressant
att studera en annan vardag. Livsmedelsbutiken uppger att cirka 15 %
besöker butiken på en torsdag och att den mest frekvent besökta timmen
motsvarar cirka 10 % av dagens besök. Det innebär 1 500 betalande
kunder/dag och 150 betalande kunder under maxtimmen.

Med utgångspunkt från tidigare erfarenheter av färdmedelsfördelning till nya
etableringsområden i utkanten av en mindre svensk stad samt den
nuvarande möjligheten till alternativa färdmedelsmetoder i form av gång- och
cykelvägar samt kollektivtrafikförbindelser till området och för att inte riskera
att underskatta andelen bilresor bedöms 70 % av de betalande kunderna åka
bil, vilket innebär 1 050 fordonsbesök/dygn och 105 fordonbesök/maxtimme.
Eftersom kunderna kör både till och från butiken innebär det att butiken kan
förväntas alstra cirka 2 100 fordonsbesök/dygn och cirka 210
fordonbesök/maxtimme.

Det är dock rimligt att anta att en viss del av dessa resor kommer
kombineras med resor till andra målpunkter inom området. Om 10 % av
butiksbesökarna antas besöka även andra målpunkter kommer butiken att
alstra cirka 1 900 fordon/dygn och 190 fordon/maxtimme.

Scenario utan livsmedelsbutik

Eftersom detaljplanen även medger annan typ av användning kan alstringen
tänkas bli annorlunda ifall det inte byggs någon livsmedelsbutik. Här har
WSP:s egen bedömning i kombination med Trafikverkets alstringsmodell
använts. Användningsområdets area är cirka 9 770 m2 och maximal
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byggnadsarea är 30 % av fastighetsarean. Ett medelvärde för antal våningar
har antagits till två, då totala byggnadshöjden är 12 meter. Detta med viss
osäkerhet. Bruttototalarean (BTA) blir då cirka 5 860 m2 (9 770 m2 * 30 % * 2
våningar).

Tabell 5. Antagen BTA och fördelning av verksamheter i den norra delen i scenariot att det inte
byggs någon livsmedelsbutik.

Resultatet med ovan angiven fördelning med WSP:s räknemodell och
trafikalstringsverktyget blir då enligt Tabell 6.

Tabell 6. Beräknad trafikalstring för den norra delen i scenariot att det inte byggs någon
livsmedelsbutik. X symboliserar vilken räknemodell som alstringen är hämtad från.

Typ av verksamhet
Trafikalstring
[fordon/dygn]

WSP:s
räknemodell

Från Trv
alstringsmodell

Restaurang 205 X
Kontor 64 X
Handel med skrymmande
varor (sällanköpshandel) 126 X
Bilservice 128 X

Summa 523

I scenariot att det inte byggs någon livsmedelsbutik kan den norra delen
förväntas alstra cirka 500 fordon/dygn.

I jämförelsen mellan de två scenariona kan det sägas att området troligtvis
kommer alstra mest trafik om handel med livsmedel etableras. Som mest
cirka 1 900 fordon per dag.

4.2.3 Restaurang öster om planområdet
Den tillkommande restaurangen (Sibylla) öppnade sin verksamhet under
sommaren 2021, på östra sidan om infartsvägen Limsjöänget uppger att de
förväntas ha cirka 275 matgäster per dag. Med antagandet att 80 % reser
med bil till restaurangen och att det i snitt är 1,4 personer i varje bil kommer
det innebära cirka 160 fordonsbesök per dag. Det motsvarar en ÅDT på cirka
320 fordon/dygn. 20 % av dessa antas även besöka andra målpunkter inom
området, såsom att tanka bilen. Tillkommande trafik till och från
restaurangen bedöms därför vara cirka 260 fordon/dygn.

WSP antar att 15 % av restaurangbesöken görs under maxtimmen, vilket
motsvarar cirka 40 fordon/maxtimme.

Typ av verksamhet Yta BTA [m2] Andel
Restaurang 880 15 %
Kontor 590 10 %
Handel med skrymmande
varor 3 520 60 %
Bilservice 880 15 %
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4.2.4 Andra alstringskällor
Trafiken till återvinningsstationen förväntas vara lika som dagsläget och
förväntas inte öka i framtiden. Den befintliga trafiken fångas upp i
trafikräkningen som genomförts.

Figur 10. Översiktlig bedömning av tillkommande trafikalstring för planområdet samt för
restaurangen som är under uppbyggnad strax öster om planområdet.

4.3 TRAFIKPROGNOS
Trafikverket har tagit fram egna trafikuppräkningstal för de statliga vägarna.
För Dalarna mellan år 2017 och 2040 är dessa 1,17 för personbilar och 1,32
för tung trafik, vilket innebär en årlig ökning med cirka 0,7 % för personbilar
och 1,2 % för lastbilar.

Trafiken på det kommunala vägnätet kommer att öka till följd av planerade
etableringar såsom fler bostäder norr om detaljplaneområdet. Det har inte
gjorts någon alstring för dessa ökningar utan en generell trafikökning med
1 % per år antas istället för Leksandsvägen.

Flödet till och från Limsjöänget antas öka med 0,5 % per år, eftersom
området förväntas vara fullt utbyggt i scenario 2 och trafikökningen enbart
kommer bestå av fler besökare till de då redan befintliga verksamheterna.
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4.4 TRAFIKFÖRDELNING
För att kunna undersöka kapaciteten i korsningarna
Leksandsvägen/Limsjöänget och Leksandsvägen/väg 70 behöver
fördelningen av trafiken redas ut. I denna trafikutredning adderas bedömd
trafikmängd till och från Sibylla till de mätningar och manuella räkningar av
flöden som finns eftersom Sibylla öppnade sommaren 2021 och från då
förväntas alstra trafik i ett nuläge. Detta är genomgående för samtliga
kapacitets- och känslighetsanalyser nedan. Kapaciteten studeras för olika
scenarion:

Scenario 1: Nuläge

Scenario 2: Nuläge + DP

Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040

Trafikfördelningen kommer inte att se likadan ut i de olika scenariona utan
redovisas därför separat.

® Pilbudskapet i figurerna under avsnitt 4 avser trafikflödet fördelat
på riktning, vilket inte ska förväxlas med uppdelning av körfält,
som förekommer senare i rapporten.

4.4.1 Trafikfördelning scenario 1
Trafikräkningen i januari 2021 ligger till grund för hur den nuvarande trafiken
fördelas i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget och trafikräkningen i mars
2018 för korsningen Leksandsvägen/väg 70, se Figur 11.

Figur 11. Trafikfördelning under maxtimmen enligt manuella trafikräkningar i korsningarna.
Notera att pilbudskapet gäller trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

Eftersom räkningarna inte gjorts vid samma tillfälle stämmer inte flödet på
Leksandsvägen mellan korsningarna. Den senaste räkningen har gjorts
under coronapandemin. När pandemin är över kan därför flödena komma att
se annorlunda ut, det är dock omöjligt att svara på hur. Det är en av
anledningarna till att det även görs känslighetsanalyser i
kapacitetsberäkningarna.
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Restaurangen Sibylla hade inte öppnat vid räkningstillfället men då
restaurangen ligger utanför detaljplaneområdet och är under uppbyggnad tas
den alstringen som sagt med i nuläget. Under maxtimmen antar WSP att
50 % av besökarna gör ett stopp från sin resa längsmed väg 70, 25 % antas
resa till och från centrum och 25 % antas resa från väg 70 men sen vidare in
till centrum. Fördelningen blir då enligt Figur 12.

Figur 12. Trafikfördelning av alstrad trafik till och från Sibylla under maxtimmen. Notera att
pilbudskapet gäller trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

Flödena som ligger till grund för kapacitetsanalysen i scenario 1 blir då enligt
Figur 13.

Figur 13. Trafikfördelning under maxtimmen i scenario 1. Notera att pilbudskapet gäller
trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

4.4.2 Trafikfördelning scenario 2
I detta scenario ska även den förväntat tillkommande trafiken till och från
kommande etableringar inom detaljplaneområdet tas med.

Trafiken till och från de södra delarna av detaljplaneområdet förväntas ha
samma trafikfördelning som i nuläget eftersom det är samma typ av
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verksamhet. Maxtimmesflödet antas vara cirka 10 % av ÅDT, alltså cirka 10
fordon.

Figur 14. Trafikfördelning av alstrad trafik till och från de tillkommande verksamheterna i den
södra delen av detaljplaneområdet under maxtimmen. Notera att pilbudskapet gäller
trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

Trafiken till och från livsmedelsbutiken kan däremot förväntas ha en lite
annan fördelning. Maxtimmesflödet är enligt tidigare beräkning cirka 190
fordon. Under maxtimmen antar WSP att 60 % av besökarna reser till och
från centrum, 30 % förväntas komma från väg 70 och sedan åka in till
centrum (handla på vägen hem från jobbet) och resterande 10 % resa till och
från väg 70. Flödena i korsningen med väg 70 är antagligen överskattade
med tanke på att viss del av den trafiken säkert redan är befintlig trafik. Detta
hanteras genom en känslighetsanalys, se avsnitt 5.2.1.

Figur 15. Trafikfördelning av alstrad trafik till och från livsmedelsbutiken under maxtimmen.
Notera att pilbudskapet gäller trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

Flödena från scenario 1 tillsammans med detaljplanens tillkommande flöden
blir då enligt Figur 16.
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Figur 16. Trafikfördelning under maxtimmen i scenario 2. Notera att pilbudskapet gäller
trafikflödesriktningar och inte antal körfält.

4.4.3 Trafikfördelning scenario 3
Detta scenario är detsamma som scenario 2 fast med uppräknade
trafikflöden enligt avsnitt 4.3.

Figur 17. Trafikfördelning under maxtimmen i scenario 3.
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5 KAPACITETSANALYS

Korsningarna Leksandsvägen/Limsjöänget och väg 70/Leksandsvägen har
undersökts för att utreda eventuella kapacitetsproblem.

Följande scenarion har utretts:

Scenario 1: Nuläge

Scenario 2: Nuläge + DP

Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040

5.1 INDATA OCH RESULTAT
Kapacitetsanalysen har gjorts i programmet Capcal. Capcal beräknar bland
annat vad en specifik korsning har för kapacitet (det största flöde som kan
avvecklas) och belastningsgrad (flöde/kapacitet) under maxtimmen (den
timme då fordonsflödet är som störst under ett dygn). I detta fall undersöks
eftermiddagens maxtimme då denna är den dimensionerande timmen för
korsningarna.

I VGU 2020 står bland annat följande om servicenivå/belastningsgrad
(Trafikverket 2020):

Figur 18. Utdrag ur VGU 2020 gällande servicenivå/belastningsgrad (Trafikverket 2020).

Resultatet av Capcal-beräkningarna är sammanfattat i Figur 19 - Figur 21.
Indata beskrivs med trafikflöden (antal som räknades under maxtimmen) för
respektive fordonsrörelse. Resultatet beskrivs med belastningsgraden för
respektive körfält enligt intervallen:

Korsningstyp A, B och C (väjningskorsning)

≤ 0,6  ”god standard” (à)
0,6–0,8  ”mindre god standard” (à)
> 0,8  ”låg standard” (à)

I Capcal lägger man enbart in de gång- och cykeltrafikflöden som går
längsmed primärvägen för korsningar med väjningsplikt (Linse och Hörtin
2020). I detta fall finns det inte några passager över sekundärvägarna i
korsningarna och det är därför heller inte med några korsande oskyddade
trafikanter i beräkningarna.
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På väg 70 är andelen tung trafik 12 % söder om Leksandsvägen och 10 %
norr om Leksandsvägen enligt Trafikverkets mätningar, se avsnitt 4. På
Leksandsvägen och Limsjöänget har andelen tung trafik antagits vara 10 %.

Capcal gör enbart beräkningar för en korsning i taget, vilket innebär att
eventuella köer som påverkar den intilliggande korsningen inte syns i
beräkningarna.

5.1.1 Scenario 1: Nuläge
Detta scenario beskriver belastningsgraderna för nuläget utifrån
trafikräkningarna i korsningarna inklusive den uppskattade trafiken till och
från restaurangen Sibylla.

Figur 19. Trafikflöden och belastningsgrader för Scenario 1: Nuläge.

Belastningsgraderna understiger 0,6 för samtliga tillfarter, vilket innebär god
standard. Som högst är belastningsgraden på Leksandsvägen ut mot väg 70,
där belastningsgraden är 0,54.

Enligt Capcal uppgår medelkölängden till 0,8 fordon och 90-percentilen till
1,9 fordon på Leksandsvägen mot väg 70. Det är cirka 80 meter mellan väg
70 och Limsjöänget vilket innebär att det får plats 10 personbilar (7,5 meter i
kö) eller 5 lastbilar (15 meter i kö). Med en lastbilsandel på 10 % ryms cirka 9
fordon i kö utan att de inkräktar på korsningen med Limsjöänget.

På väg 70 söderifrån uppgår medelkölängden till 0,2 fordon och 90-
percentilen till 0,3 för de som ska svänga vänster via vänstersvängfältet.
Vänstersvängfältet är ca 50 meter långt, vilket innebär att det får plats 6
personbilar eller 3 lastbilar. Med en lastbilsandel på 10 % ryms ca 5 fordon i
kö utan att de inkräktar på den genomgående trafiken på väg 70. De aktuella
köerna bedöms därför inte påverka den genomgående trafiken på väg 70.
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På Limsjöänget är det cirka 36 meter mellan Leksandsvägen och första
lokalgatan. Det innebär att cirka 4 fordon (inklusive tung trafik) kan köa utan
att blockera lokalgatan. Medelkölängden på Limsjöänget är enligt Capcal 0,2
fordon och 90-percentilen 0,3 fordon.

De korta köer som uppstår i scenariot bedöms inte vara något problem.

5.1.2 Scenario 2: Nuläge + DP
Detta scenario är samma som scenario 1 men med uppskattade
tillkommande trafiken till detaljplaneområdet när det är fullt utbyggt i ett
scenario där det byggs en livsmedelsbutik i den norra delen.

Figur 20. Trafikflöden och belastningsgrader för Scenario 2: Nuläge + DP.

Belastningsgraderna är fortsatt under 0,6 för samtliga tillfarter utom på
Leksandsvägen ut mot väg 70. Där stiger belastningsgraden till 0,67, vilket
innebär mindre god standard.

Medelkölängden på Leksandsvägen mot väg 70 uppgår till 1,3 fordon och
90-percentilen till 3,0 fordon. Köerna är dock fortsatt relativt korta och
bedöms inte påverka korsningen med Limsjöänget. På väg 70 söderifrån
uppgår medelkölängden till 0,3 fordon och 90-percentilen till 0,6 för de som
ska svänga vänster via vänstersvängfältet. Därmed bedöms de inte påverka
den genomgående trafiken på väg 70.

Medelkölängden på Limsjöänget uppgår till 0,9 fordon och 90-percentilen till
2,2 fordon, vilket inte bedöms orsaka några problem.
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5.1.3 Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040
Detta scenario är samma som scenario 2 men med uppräknade trafikflöden
till år 2040.

Figur 21. Trafikflöden och belastningsgrader för Scenario 3: Nuläge + DP + prognos 2040.

Belastningsgraden på Limsjöänget stiger till 0,70 vilket innebär mindre god
standard. Kölängderna på Limsjöänget bedöms dock vara hanterbara.
Medelkölängden uppgår till 1,7 fordon och 90-percentilen till 4,0 fordon.

I Leksandsvägens anslutning till väg 70 stiger belastningsgraden till 0,98.
Detta innebär låg standard och att anslutningen är mycket nära att bli
överbelastad. Därav uppstår en omfattande köbildning på Leksandsvägen
med en medelkölängd på 15 fordon och 90-percentil på 24 fordon. Detta
innebär att kön sträcker sig förbi Limsjöängets anslutning till Leksandsvägen
och påverkar framkomligheten i denna korsning. Denna påverkan framgår
inte av de redovisade beräkningarna ovan.

På väg 70 söderifrån uppgår medelkölängden till 0,4 fordon och 90-
percentilen till 0,9 för de som ska svänga vänster via vänstersvängfältet.
Därmed bedöms de inte påverka den genomgående trafiken på väg 70.
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5.2 KÄNSLIGHETSANALYS
Eftersom det är en del osäkra parametrar vad gäller indatat har det gjorts
känslighetsanalyser för kapacitetsberäkningarna.

5.2.1 KA 1: Prognos 2040 för korsningen Leksandsvägen/väg 70 utan
tillkommande trafik pga detaljplanen

En första känslighetsanalys har gjorts för att undersöka vad som händer i
korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget om den alstrade trafiken på grund
av detaljplanen inte belastar den korsningen, men övriga trafikflöden räknas
upp till år 2040.

Figur 22. Känslighetsanalys där detaljplanens alstrade trafik ej belastar väg 70 i scenario 3.

Denna känslighetsanalys visar att belastningsgraden i korsningen
Leksandsvägen/väg 70 minskar jämfört med scenario 3. Detta gör att
belastningen på Leksandsvägens anslutning förbättras från låg standard till
mindre god standard. Medelkölängden blir 2,5 fordon och 90-percentilen 5,7
fordon, vilket innebär att köerna i normalt inte kommer att blockera
korsningen med Limsjöänget.

På väg 70 söderifrån uppgår medelkölängden till 0,3 fordon och 90-
percentilen till 0,5 för de som ska svänga vänster via vänstersvängfältet.
Därmed bedöms de inte påverka den genomgående trafiken på väg 70.

Belastningen i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget blir likvärdig med
scenario 3.
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5.2.2 KA 2: Två körfält på Leksandsvägen
Ett alternativ som är intressant att studera är vad som händer med
belastningsgraden på Leksandsvägen i scenario 3 om korsningen med väg
70 kompletteras med separata svängkörfält på Leksandsvägen. I
beräkningarna har körfälten obegränsad längd.

Figur 23. Känslighetsanalys med två körfält på Leksandsvägen i korsningen med väg 70 i
scenario 3.

Denna känslighetsanalys visar att belastningsgraden på Leksandsvägen
minskar och understiger 0,8. Detta gör att standarden förbättras från låg
standard till mindre god standard. Även köbildningen minskar,
medelkölängden blir 1,8 fordon och 90-percentilen 3,9 fordon, vilket innebär
att köerna normalt inte kommer att blockera korsningen med Limsjöänget.

På väg 70 söderifrån uppgår medelkölängden till 0,4 fordon och 90-
percentilen till 0,9 för de som ska svänga vänster via vänstersvängfältet.
Därmed bedöms de inte påverka den genomgående trafiken på väg 70.

Samma känslighetsanalys men med flöden enligt scenario 2 ger en klart
lägre belastningsgrad. I scenariot understiger belastningsgraden på
Leksandsvägen 0,5, vilket innebär god standard. Samtidigt minskar
medelkölängden till 0,5 fordon och 90-percentilen till 1,1 fordon.
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Figur 24. Känslighetsanalys med två körfält på Leksandsvägen i korsningen med väg 70 i
scenario 2.

5.2.3 KA 3: Lägre hastighetsbegränsningar
Genom att sänka hastighetsbegränsningarna vid korsningarna kan
kapaciteten förbättras, främst på den anslutande vägen. I denna
känslighetsanalys är hastigheten på Leksandsvägen 60 km/h och
hastigheten på Limsjöänget är sänkt till 40 km/h. Att sänka hastigheten på
väg 70 under den nuvarande hastigheten på 60 km/h bedöms inte vara
realistiskt.
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Figur 25. Känslighetsanalys med sänkta hastighetsbegränsningar i scenario 2.

Figur 26. Känslighetsanalys med sänkta hastighetsbegränsningar i scenario 3.

Känslighetsanalysen visar att belastningsgraderna i korsningen
Leksandsvägen/Limsjöänget blir något lägre jämfört med scenario 3.
Belastningen i korsningen Leksandsvägen / väg 70 blir densamma som i
alternativ 3, vilket innebär att den fortsatt är på gränsen till att bli
överbelastad.
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5.2.4 KA4: Lägre andel tung trafik
Andelen tung trafik är möjligtvis lägre under maxtimmen och högre på övriga
tider på dagen. I denna känslighetsanalys är andelen tung trafik 2 % på
samtliga vägar.

Figur 27. Känslighetsanalys med 2 % tung trafik i scenario 3.

Känslighetsanalysen visar att belastningsgraderna enbart blir marginellt lägre
av en lägre lastbilsandel.

5.2.5 KA5: Två körfält på Limsjöänget
Alternativet innebär att Limsjöängets anslutning till Leksandsvägen utformas
med två körfält, ett för högersvängande och ett för vänstersvängande.
Samtidigt breddas Leksandsvägen öster om korsningen så att de som
svänger vänster från Limsjöänget ansluter i ett eget körfält österut på
Leksandsvägen.
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Figur 28. Känslighetsanalys med två körfält på Limsjöänget i scenario 3.

Känslighetsanalysen visar att belastningsgraden understiger 0,5 för samtliga
anslutningar i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget, vilket innebär god
standard. Belastningen i korsningen Leksandsvägen/väg 70 blir densamma
som i alternativ 3, vilket innebär att den fortsatt är på gränsen till att bli
överbelastad.
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5.2.6 KA6: Cirkulationsplats Leksandsvägen/Limsjöänget
Alternativet innebär att korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget byggs om till
cirkulationsplats. Alla infarterna till cirkulationsplatsen utformas med ett
körfält.

Figur 29. Känslighetsanalys med cirkulationsplats i korsning Leksandsvägen / Limsjöänget i
scenario 3.

Känslighetsanalysen visar att belastningsgraden understiger 0,5 för samtliga
anslutningar i cirkulationsplatsen Leksandsvägen/Limsjöänget, vilket innebär
god standard. Belastningen i korsningen Leksandsvägen/väg 70 blir
densamma som i alternativ 3, vilket innebär att den fortsatt är på gränsen till
att bli överbelastad.

Leksandsvägen ligger på bank med horisontallutning ner mot väg 70 vilket
innebär att det praktiskt är svårt att få till en cirkulationsplats eftersom
cirkulationsplatser inte kan förläggas i lutning, varken anslutande vägar eller
själva cirkulationen.

5.2.7 KA7: Cirkulationsplats Leksandsvägen/Väg 70, 2 körfält
Känslighetsanalysen kan ses som en uppföljning av den utredning WSP
gjorde 2018 om kapaciteten i korsningen med Leksandsvägen och väg 70
(Sammanfattad i avsnitt 3.4.3). Där testades en tvåfilig cirkulationsplats med
separerade körfält för svängande trafik och genomfartstrafik. En sådan
utformning har nu testats med trafiken för scenario 3. I beräkningen har de
ingående körfälten obegränsad längd.
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Figur 30. Känslighetsanalys med tvåfilig cirkulationsplats i korsningen Leksandsvägen / Väg 70
med trafiken i scenario 3.

Denna känslighetsanalys visar att belastningsgraden på Leksandsvägen
minskar och blir låg i båda körfälten. Detta gör att standarden förbättras från
låg standard till god standard. Även köbildningen minskar, medelkölängden
blir 0,0 fordon och 90-percentilen 0,0 fordon, vilket innebär att det normalt
inte uppstår någon köbildning.

Cirkulationsplatsen gör dock att belastningen på väg 70 ökar något i samtliga
körfält. Detta eftersom en cirkulationsplats gör att en väjningssituation
uppstår även för genomfartstrafiken på väg 70. Belastningsgraden är dock
fortfarande låg och påvisar god framkomlighet i alla riktningar i Capcal-
simuleringen. Som högst blir belastningsgraden i körfältet för
vänstersvängande söderifrån. För detta körfält uppgår belastningsgraden till
0,26, vilket dock fortsatt innebär god standard. Inte heller på väg 70 uppstår
någon direkt köbildning, som längst blir medelkölängden 0,1 fordon och 90-
percentilen 0,1 fordon för de som ska svänga vänster från söder och köra
söder ut från norr.

5.2.8 KA8: Cirkulationsplats Leksandsvägen/Väg 70, 1 körfält
Eftersom en utformning med tvåfilig cirkulationsplats och dubbla
inkommande körfält ger en låg belastningsgrad och mycket liten köbildning
har även en utformning med enfilig cirkulationsplats testats. Den har
utformats med ett inkommande körfält från vardera riktningen. Utformningen
har testats med trafiken för scenario 3. I beräkningen har de ingående
körfälten obegränsad längd.
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Figur 31. Känslighetsanalys med enfilig cirkulationsplats i korsningen Leksandsvägen / Väg 70
med trafiken i scenario 3.

Denna känslighetsanalys visar att belastningsgraden på Leksandsvägen
minskar jämfört med en trevägskorsning och blir låg. Detta gör att
standarden förbättras från låg standard till god standard. Även köbildningen
minskar, medelkölängden blir 0,1 fordon och 90-percentilen 0,1 fordon, vilket
innebär att köbildningen normalt är mycket liten.

Cirkulationsplatsen gör dock att belastningen på väg 70 ökar något i samtliga
körfält. Detta eftersom en cirkulationsplats gör att en väjningssituation
uppstår även för genomfartstrafiken på väg 70. Belastningsgraden är dock
fortfarande låg och påvisar god framkomlighet i alla riktningar i Capcal-
simuleringen. Som högst blir belastningsgraden för trafik söderifrån, där
belastningsgraden uppgår till 0,41. Detta innebär dock fortsatt god standard.
Inte heller på väg 70 uppstår någon direkt köbildning, som längst blir
medelkölängden 0,2 fordon och 90-percentilen 0,2 fordon för de som
kommer söderifrån.

Jämfört med en tvåfilig cirkulationsplats innebär alternativet att
belastningsgraden ökar i alla tillfarter, den motsvarar dock fortsatt god
standard. Köbildningen på de anslutande vägarna blir dock fortsatt mycket
liten. En enfilig cirkulationsplats ger dock en lägre kapacitet, vilket gör att den
inte kan hantera en lika stor framtida trafikökning som en tvåfilig
cirkulationsplats kan göra.
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5.3 SLUTSATS KAPACITETSANALYS

5.3.1 Leksandsvägen/Limsjöänget
Kapacitetsberäkningarna visar att belastningsgraden är lägre än 0,8 i
scenario 1, 2 och 3 i korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget.
Belastningsgraden på Limsjöänget stiger till 0,70 i scenario 3, vilket innebär
mindre god standard.

Kölängderna som beräknats visar inte på problem i denna korsning i
scenario 1, 2 och 3.

Några känslighetsanalyser har gjorts på korsningen
Leksandsvägen/Limsjöänget:

® Genom att utforma korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget med
två körfält ut från Limsjöänget sänks belastningsgraden så att
god standard uppnås med trafiken i scenario 3. Åtgärden
innebär ett mindre markanspråk som har goda effekter på
kapaciteten.

® Genom att utforma korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget som
cirkulationsplats sänks belastningsgraden så att god standard
uppnås med trafiken i scenario 3. Två körfält bör dock prioriteras
som åtgärd då cirkulationsplats kräver mer mark i anspråk men
har likvärdig effekt för kapaciteten som två separerade körfält
samt är praktiskt komplicerad att få till med tanke på
Leksandsvägens vertikallutning.

5.3.2 Leksandsvägen/väg 70
Belastningsgraderna i korsningen Leksandsvägen/väg 70 är framförallt ett
problem på Leksandsvägen ut mot väg 70. I scenario 1 ligger
belastningsgraden på 0,54, i scenario 2 stiger den till 0,67 och i scenario 3
uppgår den till 0,98. Detta innebär att anslutningen i scenario 3 har uppnått
sin maximala kapacitet.

Kölängderna i korsningen bedöms inte bli ett problem i scenario 1 och 2. I
scenario 3 kommer omfattande köbildning uppstå på Leksandsvägen. Dessa
kommer periodvis att sträcka sig förbi korsningen Limsjöänget och därmed
påverka även det kringliggande trafiksystemet.

Några känslighetsanalyser har gjorts på korsningen Leksandsvägen/väg 70:

® Korsningen kommer med uppräknade trafikflöden till år 2040
även utan etableringarna inom detaljplaneområdet få en hög
belastning på gränsen till låg standard.

® Genom att utforma Leksandsvägen med två körfält vid
anslutningen kan belastningsgraden sänkas och köbildningen
kraftigt reduceras även med flöden enligt scenario 3.

® Belastningsgraderna blir enbart marginellt lägre av en lägre
lastbilsandel med flöden enligt scenario 3.

® Genom att utforma korsningen Leksandsvägen/väg 70 som
cirkulationsplats sänks belastningsgraden så att god standard
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uppnås med trafiken i scenario 3. Både en enfilig och en tvåfilig
cirkulationsplats kan hantera trafikmängderna i scenario 3.

Korsningen Leksandsvägen/väg 70 kommer att bli hårt belastad år 2040 utan
etableringarna inom detaljplaneområdet men belastningsgraden kommer
försämras i snabbare takt om nya exploateringar genomförs i Limsjöänget.
Genom att bygga två körfält på Leksandsvägen vid korsningen kan
kapaciteten förbättras och trafiken i scenario 3 bedöms kunna hanteras utan
att omfattande köbildning uppstår. I nuläget nyttjas i stort sett två körfält på
Leksandsvägen då körfältsbredden bjuder in till möjligheten att ställa upp två
väntande fordon jämte varandra. Det finns alltså goda förutsättningar för att
genomföra en sådan åtgärd. Ytterligare flöde kan uppnås genom en påfart
med fri högersväng från Leksandsvägen. Den högersvängande trafiken
kommer då inte stanna upp flödet på Leksandsvägen i lika stor utsträckning.
Den åtgärden behöver samordnas med Trafikverket och då utöka
vägområdet i en vägplan.

Genomfartstrafiken på väg 70 kommer enligt kapacitets- och
känslighetsanalyserna fortsatt god standard och kommer inte påverkas
negativt. Köbildningen för vänstersvängande trafik söderifrån kan i vissa fall
komma att öka, men inte i sådan utsträckning att vänstersvängsmagasinet
inte räcker till och stör den förbipasserande trafiken. Slutsatsen är således
att nuvarande utformning för vänstersvängmagasin är tillräckligt för att
säkerställa god framkomlighet och hög trafiksäkerhet på väg 70 i norrgående
riktning

Körfältet österut mot väg 70 har då goda förutsättningar att kunna breddas
från korsningen Limsjöänget eftersom delar redan i dagsläget är hårdgjort
med trottoar, som föreslås flyttas till västra sidan om korsningen.

En ombyggnad av korsningen till cirkulationsplats skulle reducera
belastningsgraden och köbildningen på Leksandsvägen. En cirkulationsplats
skulle också möjliggöra en ytterligare ökning av trafiken jämfört med scenario
3. En sådan utformning gör dock att framkomligheten på väg 70 försämras
något, eftersom trafiken får väjningsplikt in i cirkulationen.
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6 ÅTGÄRDSFÖRSLAG

6.1 TRAFIKSÄKERHET
Till ledning och styrning för hur trafiksystemet i kommunen ska utföras finns
det politiska styrdokumentet Trafikstrategi för Leksands kommun, antagen av
Kommunfullmäktige den 16 september 2019 (KOS2019/825). I denna
fastslås kommunens visioner och mål för trafiken avseende trygghet,
framkomlighet, tillgänglighet, hållbarhet, god folkhälsa osv. Dessa
åtgärdsförslag härleds till detta styrdokument.

6.1.1 Gatusektion
Gatan genom Limsjöänget ingår i detaljplaneområdet. Dess sektion och
bredd behöver därför beslutas. Eftersom gatan i framtiden ska kunna fungera
som en genomfart till Limhagen och även hantera tung trafik bör körbanorna
vara minst 3,5 meter breda, en total vägbredd på 7 meter utifrån
grundvärden för utrymmesbehov i VGU (Trafikverket 2020).

Området ska även få en ökad tillgänglighet för gående och cyklister, vilket
innebär att en separat gång- och cykelbana bör anläggas parallellt med
gatan Limsjöänget. I ett scenario med en livsmedelsbutik kommer den
målpunkten att ligga på Limsjöängets västra sida och det är då att föredra att
gång- och cykelbanan placeras på den sidan, se Figur 32. Bredden på gång-
och cykelbanan bör vara minst 3 meter för att uppnå god framkomlighet på
gång- och cykelvägen enligt cykelplanen (Leksands kommun 2012). Gång-
och cykelbanan kan lämpligen i framtiden förlängas norrut och utrymme för
detta bör därför säkerställas i plan. En skiljeremsa mellan gång- och
cykelvägen och gatan är att föredra speciellt om det förekommer mycket
tung trafik. Skiljeremsan kan också fungera som snöupplag och eventuellt
dagvattenhantering om så behövs. Närmare detaljprojektering bör göras med
driftenheter och arkitekter för god anpassad funktion och gestaltning.
Gatusektionen föreslås vara minst 11 meter bred längs huvudgatan genom
Limsjöänget.

Om det anläggs en lokalgata som ansluter i mitten av planområdet enligt
förslag C nedan, ska gatusektionen inkludera en gång och cykelbana som
tillgängliggör verksamheterna i norr och söder. Om återvinningsstationen
placeras enligt förslagen utformning i Förslag C nedan ska denna
tillgängliggöras med gång- och cykelbana.
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Figur 32. Föreslagen gång- och cykelväg och gång- och cykelpassager. Observera att
plankartan endast är ett utkast och att ändringar kan ha skett sedan figuren hämtades.

Hela korsningen Leksandsvägen/Limsjöänget bör innefattas som gatumark i
detaljplan för att möjliggöra de trafiklösningar som krävs, så som att få plats
med gång- och cykelpassage och eventuellt separata svängfält ut mot
Leksandsvägen. I ett framtidsscenario där gatan genom Limsjöänget
förlängs och blir genomfartsgata kommer sannolikt trafikmängderna att öka
och belasta korsningen annorlunda. Det är därför lämpligt att möjliggöra för
de trafiklösningar som krävs i ett sådant scenario.

6.1.2 Passager eller övergångsställen
Befintlig gång- och cykelbana på Leksandsvägens södra sida behöver
kopplas ihop med den nya gång- och cykelbanan längs Limsjöänget.
Passagen bör därför flyttas till väster om korsningen istället för öster om, där
den är placerad idag. När en medlöpande gång- och cykelbana korsar en
anslutande gata eller väg är det viktigt att tillse säkerheten för både de
fordonsförare som färdas på vägen och de oskyddade trafikanterna på gång-
och cykelbanan. Passagen över Leksandsvägen är inte i direkt närhet till
själva korsningspunkten utan medvetet valt en position som ligger ungefär
en lastbil med släp från själva svängrörelsen. Då hindrar inte stillastående
fordon själva passagen och tiden för att upptäcka varandra blir längre för
respektive trafikant, se Figur 32.

Passager bör även säkras över Limsjöänget för att bibehålla god
tillgänglighet mellan de befintliga verksamheterna och planområdet.
Eftersom gång- och cykelbanan placeras på västra sidan om huvudgatan i
Limsjöänget så bör en passage finnas så att oskyddade trafikanter har en
anvisad passage att använda över huvudgatan. Om passagen/passagerna
ska utformas som ett övergångsställe behöver det hastighetssäkras till
maximalt 30 km/h för att det ska vara trafiksäkert. Trafikflöden över 3 000
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fordon per dygn kan ge behov av övergångsställen istället för särskilt
anordnade gångpassager för att säkerställa de oskyddade trafikanternas
framkomlighet. (TRAST). Om passagen enbart ska vara en passage är det
viktigt att den markeras så att den blir tydlig för motorfordonstrafiken. Det är
viktigt med bra belysning och även en mittrefug som ger möjlighet att korsa
en körriktning åt gången är att föredra.

Förbättringar av gång och cykelstråk till och från Limsjöänget för att korta
ned restiden exempelvis mot resecentrum har studerats översiktligt.
Järnvägen och Leksandsvägens sträckning begränsar möjligheten att
anlägga en gång och cykelväg med kortare sträcka.

6.1.3 Kollektivtrafik med buss
För att minska bilberoendet hos planområdets besökare är det angeläget att
verka för att området får en god tillgänglighet till kollektivtrafik.
Leksandsvägen trafikeras i nuläget av cirka 40 bussturer i vardera riktningen
på vardagar, men det saknas möjligheter till resandeutbyte i anslutning till
planområdet. Idag finns närmaste busshållplats vid Leksands resecentrum
cirka 600 meter från planområdet, vilket innebär att tillgången till
kollektivtrafik kan anses vara begränsad. För att förbättra tillgången och
skapa möjligheter till ett resandeutbyte i anslutning till planområdet behöver
nya busshållplatser anläggas, antingen längs Leksandsvägen eller inom
Limsjöänget.

Ett hållplatsläge inom Limsjöänget innebär ett kortare avstånd från
hållplatsen till de kringliggande målpunkterna. Placeringen inom området gör
också att resenärerna inte behöver korsa Leksandsvägen för att ta sig till
hållplatsläget. Alternativet innebär dock att busstrafiken behöver köra in i
området, vilket förlänger busstrafikens restid. Flertalet av busslinjerna som
passerar Limsjöänget har dock ett längre uppehåll i tidtabellen vid Leksands
resecentrum, vilket gör att påverkan på den totala restiden blir begränsad
även om de kör inom Limsjöänget. En placering av hållplatsen inom området
gör dock att det finns en risk att antalet linjer som stannar vid området blir
färre än om hållplatser exempelvis anläggs längs Leksandsvägen. WSP har
identifierat ett par lokaltrafiklinjer som är värda lyfta i en vidare diskussion
utifrån nuvarande linjedragning och upptagningsområde. Linje 255, Leksand
– Insjön – Gangef – Djurås samt linje 277, Leksand – Insjön – Helgebo.
Dessa är exempel på två linjer som passerar större målpunkter i centrala
Leksand och där det bedöms vara lämpligt att införa stopp inom
planområdet.

Alternativet till en hållplats inom Limsjöänget är att anlägga hållplatser längs
Leksandsvägen. Detta innebär att hållplatserna hamnar längre från
målpunkterna i området och att resenärerna behöver korsa Leksandsvägen
för att ta sig till hållplatsen på den södra sidan. Placeringen ligger dock längs
bussarnas befintliga färdväg, vilket gör att en ny hållplats på befintliga linjer
påverkar restiden i begränsad omfattning. Detta gör i sin tur att det bedöms
vara möjligt att inrymma hållplatsen i flertalet linjer och skapa en god
turtäthet. En placering längs Leksandsvägen skulle också kunna förse en
eventuell framtida etablering av verksamheter söder om Leksandsvägen
med kollektivtrafik. För att möjliggöra nya hållplatslägen på Leksandsvägen
behöver dock bussfickor anläggas, vilket bör ske väster om Limsjöängets
anslutning för att påverkan på Leksandsvägens trafik och dess anslutning till
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väg 70 ska bli så liten som möjligt. En placering väster om Limsjöängets
anslutning skulle också ge resenärerna som ska ta sig till och från
hållplatserna goda förutsättningar att nyttja gång- och cykelpassagen som
planeras över Leksandsvägen väster om korsningen. Leksandsvägen
befintliga utformning med hög bank och närhet till befintlig bro över
järnvägen gör det dock svårt att inrymma fickhållplatser i det aktuella läget.
Bankens horisontallutning gör det dessutom svårt byggnadstekniskt att
utforma ett plant hållplatsläge där det blir möjligt för bussarna att starta och
stanna vintertid. Sammantaget gör de byggnadstekniska utmaningarna och
de höga anläggningskostnader som de skulle medföra att det inte bedöms
vara lämpligt att anlägga nya hållplatslägen längs Leksandsvägen. Istället
bör ett hållplatsläge anordnas inom Limsjöänget. En beskrivning av möjliga
hållplatslägen inom Limsjöänget finns beskrivna i kapitel 6.3 Lokalgata med
funktioner.

6.1.4 Hastighetsbegränsning
Hastighetsbegränsning är inte en fråga för detaljplanen men det är en viktig
aspekt både för trafiksäkerheten och även för kapaciteten. Huvudgatan i
Limsjöänget bör inte ha en högre hastighetsbegränsning än 40 km/h och
hastighetsbegränsningen på Leksandsvägen förbi korsningen med
Limsjöänget bör ej vara högre än 60 km/h.

6.2 RASTSTUGA
En raststuga med möjlighet till direkt anslutning till pendlarparkering föreslås
att uppföras på den västra sidan i nära anslutning till den första korsningen
efter in- och utfart från Leksandsvägen.

För trafikanter på Trafikverkets väg 70 hänvisas rast och vila i första hand till
den anordnade rastplatsen vid södra infarten till Leksand. Till raststugan
kommer det finnas en grusad uppställningsyta med parkering för bilar. Till
planförslaget föreslås att även minst en parkeringsplats för rörelsehindrade
möjliggörs, att parkeringsytan ska hårdgöras med asfalt och laddplats/platser
för elbil övervägs. Parkeringsytan möjliggör för samåkning vid arbets- och
studiependling vilket välkomnas ur hållbarhetssynpunkt.
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Figur 33 - Utformningsförslag för rastplats och parkeringsplatser. Figuren är framtagen av
Leksands kommun.

6.3 LOKALGATA MED FUNKTIONER
Inom planområdet är målsättningen att tillskapa en god trafikmiljö i samband
med planens genomförande. Funktionerna som ska tillgodoses är bland
annat uppställning av fordon i mindre skala, en återvinningsstation,
pendlarparkering, tillgänglighet för oskyddade trafikanter, hållplats för
kollektivtrafik och trafik med målpunkter inom planområdet. Behovet av
ytterligare en gata har därför identifierats och prövats med ett antal olika
utformningar. Målet med lokalgatan är att denna anpassas så att samtliga
ovan nämnda funktioner samexisterar på ett tillfredsställande sätt, nu och i
framtiden.

Uppställningsplatserna ska i huvudsak finnas för de transportfordon som inte
kan gå in till Leksand med hela lasten direkt. I samband med planens
genomförande kommer detta behov inte längre vara lika stort då
verksamheterna som förväntas etablera inom planområdet utgör en större
andel av de transporter som idag har behovet av uppställning.
Dimensionerande fordon är lastbil med släpvagn av modultyp (Lmod), vilka
är 25,5 meter långa och 2,60 meter breda. Utgångspunkten för den yta som
behövs för uppställning är således att två ekipage kan arbeta samtidigt. De
blåa rektanglarna i figurerna nedan motsvarar en yta som är 6 x 25 meter.

Den befintliga återvinningsstationen är belägen på södra delen om den stora
grusade ytan i planområdets norra del. På återvinningsstationens befintliga
placering föreslås markanvändningarna H1, G1, H2, K, C1. Det innebär att
återvinningsstationen måste placeras någon annanstans inom, i anslutning
till planområdet eller på en annan plats som tillgodoser behovet för de som
bor inom befintligt upptagningsområde för återvinningsstationen.

Återvinningsstationen består av sex till tio kärl för återvinning. Tömning och
tömningsfordon är dimensionerande för utformningen av
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återvinningsstationen. Utrymmesbehovet bygger på Förpacknings- och
tidningsinsamlingens (FTI) typskisser för utformning av återvinningsstationer.
I Leksands kommun används krantömmande fordon för tömning av kärlen i
hela kommunen. Där tömning sker med kran behövs ett utrymme om ungefär
8 x 24 meter inklusive plats för kärl och angöringsyta för tömningsfordonet
eller kunder som återvinner. Om vändplan behövs bör radien2 minst vara
12,5 meter.

I förslagen A-C är lämpliga placeringar av återvinningsstation symboliserat
med en rödmarkerad yta. Var enskild rödmarkerad yta är 8 x 24 meter och
motsvarar alltså utrymmesbehovet som kärl och tömningsfordon behöver.

6.3.1 Förslag A – Placering i söder
Ett första förslag är att ha uppställningsplats för tunga och långa fordon längs
med lokalgatan i områdets södra del, i anslutning till rastplatsområdet som
redan är beslutat att placeras i området med T2 enligt Figur 34. Grundtanken
är att placera uppställningsplatsen inom mörkgråa polygonen med P1, här
inryms även återvinningsstationen inom ytan. Trafiken ska styras enligt
pilbudskapet i figuren för att undvika antalet vänstersvängar nära korsningen
med huvudgatan, förslagsvis genom att reglera med förbud mot infart. Ytan
får en typ av ”Drive thru” flöde. Raststugan och pendlarparkeringar
tillgängliggörs enkelt via slingan. Återvinningsstationen nås för gång- och
cykeltrafikanter via raststugan och pendlingsparkeringen.

Figur 34. Del av utkast till plankarta. Observera att plankartan endast är ett utkast och att
ändringar kan ha skett sedan figuren hämtades.

Fördelen med denna utformning är att markanspråket inte är så stort
eftersom det idag finns en lokalgata. Tunga, långa fordon ska kunna vända
inom gatuutrymmet. Lastbil med släpvagn av modultyp (Lmod) antas vara
dimensionerande fordonstyp och behöver en vänddiameter om 19,5 meter
med körvidd om cirka 11 meter. Den markerade ytan GATA2 längst västerut
är tillräckligt stor för att en sådan vändplats dimensionerad för Lmod kan
inrymmas.

Nackdelarna med utformningsförslaget är att trafikrörelserna koncentreras till
in och ut i korsningen mellan lokalgatan och Limsjöänget. Trafikflödet kan
komma att bromsas upp och eventuellt medföra onödig köbildning då
avståndet till Leksandsvägen är så pass kort att kön kan växa ut på

2 I avfallshantering – råd och anvisningar för utrymmen och transportvägar från Ekerö kommun
anges radien 12,5 meter för vändplaner vid återvinningsstationer.
ekero.se/download/18.d9ec095172e6db9637dac8/1593509007703/Avfall-Rad-Anvisningar.pdf
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Leksandsvägen eftersom funktionerna endast nås via en anslutning. Det
kommer sannolikt också innebära att entrén till planområdet och även till
Leksand (de som åker till och från Leksand längs Leksandsvägen) kommer
att utgöras av hårdgjorda ytor, uppställda påhängssläp/lastbilar och en
återvinningsstation. I sin tur innebär det att verksamheterna längs lokalgatan
kan få mindre reklamexponering och störningar från uppställda transporter
och liknande framför sina entréer. Förslag A innebär också begränsade
möjligheter att anlägga busshållplatser längs lokalgatan. Slutligen är den
befintliga gatan cirka 6 meter bred, vilket kan bli trångt om två tunga fordon
möts. Det innebär troligtvis att bärigheten i vägkant påfrestas på ett sätt som
de inte är avsedda för.

Bärigheten behöver utredas och eventuellt förbättras i kommande
förprojekteringsskede. Förutsättningen för bärigheten är likvärdig i alla
studerade alternativ.

6.3.2 Förslag B
Ett andra förslag är en lokalgata i den västra delen av planområdet längs
med järnvägsspåret och som ansluter till befintlig väg i norr och i söder, se
Figur 36. Utmed lokalgatan görs infartsfickor som enbart ska fungera som
yta för uppställning och korttidsparkering för tung trafik. De blåa ytorna i
figuren indikerar endast exempelytor som är lämpliga. Vägbanebredden bör
vara minst 6 meter så att två lastbilar kan mötas. (grå yta i figur nedan).

Utrymmet för återvinningsstation är enligt ovan minst 8x24 meter. Den
kombinerade ytan av prick- och plusmark i plankartan är cirka 20 meter från
gaveln på den befintliga byggnaden fram till planområdets norra
avgränsning. Det finns således tillräckligt med utrymme för gatan och
funktionerna uppställningsplats och återvinningsstation längs med
järnvägsspåret.

Funktionerna bedöms kunna placeras antingen på vänster eller också höger
sida om gatan. Det är dock lämpligt att trafikanterna hänvisas till
målpunkterna via den norra anslutningen till lokalgatan (vid norra
planområdesgränsen). Då sker merparten av vänstersvängarna en mindre
belastad del av Limsjöängets huvudgata. Detta kan uppnås genom
vägvisningsanordningar som placeras i anslutning till korsningen mot
Leksandsvägen och vägvisar till den norra korsningspunkten.

Återvinningsstationen nås via lokalgatan. Tanken är att ÅVS:en har en in och
en utfart. Kunden svänger då in och parkerar fordonet i höjd med kärlen likt
återvinningsstationen vid Norsbro. Tömningsfordonen kommer på samma
sätt kunna angöra kärlen för tömning. Uppställningsytan för de som ska
återvinna kan med fördel separeras med refuglösning eller någon form av
dike som avskiljer lokalgatan från anvisad uppställning för återvinning.

Förslag B möjliggör anläggande av en hållplats för kollektivtrafik längs
lokalgatan i väster. Likt övriga trafikanter bör busstrafiken hänvisas till den
norra anslutningen och därefter köra ett varv på lokalgatorna. Hållplatsen i
det aktuella läget kan med fördel utformas som en timglashållplats (se Figur
35). Det är en lösning som prioriterar trafiksäkerheten för bussen och
resenärerna samt har goda angöringsegenskaper. Nackdelen med en
timglashållplats är att framkomligheten för övriga fordon på lokalgatan blir
begränsad när en buss stannar för av- och påstigning av passagerare samt
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att det blir svårare att möta andra fordon på den korta sträckan. Fördelarna
anses dock överväga nackdelen och trafiksäkerheten bör prioriteras före
framkomligheten inom området, i enlighet med kommunens trafikstrategi.
Timglashållplatsen kräver inte heller några ytterligare markanspråk jämfört
med den kringliggande gatan. Genomfarten i timglashållplatsen bör vara
minst 3,25 meter enligt VGU.

Figur 35 - Lämplig utformning av hållplatsläge i Limsjöänget med timglashållplats. Bildkälla:
exempelbanken.se

Trottoar eller gång/cykelväg ska inte blandas med trafiken på lokalgatan utan
ska ges utrymme på den östra delen av planområdet längs huvudgatan i
Limsjöänget, se avsnitt 6.1.1. Däremot bör en anvisad väg finnas för
resenärer om hållplats anläggs längs lokalgatan.

Figur 36 Utformningsförslag lokalgata i "slinga" runt planområdet. Observera att ytor och
vägbredder inte är exakt inmätta eller skalenliga samt att plankartan endast är ett utkast och
ändringar kan ha skett sedan figuren hämtades.

Fördelarna är att den tunga trafiken flyttas till en mindre exponerad del av
verksamhetsområdet och stör inte befintlig verksamhet på samma sätt som i
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förslag A. Utrymmet som vägen föreslås på är begränsad i sin användning
på grund av järnvägsspåret, ingen personintensiv verksamhet får finnas och
komplementbyggnaderna som får uppföras måste klara påkörning av tåg
ytan anses då få lämplig användning sett till begränsningarna.
Verksamheternas varumottagning behöver inte heller ske genom
parkeringsytor eller via entrésidor. Det behöver inte anläggas någon
vändplats där tung trafik ska kunna vända, den funktionen ersätts istället i
form av lokalgatan. Slutligen blir korsningen lokalgatan/Limsjöänget mindre
belastad än i placeringsförslaget i söder (förslag A).

Nackdelarna är att delar av oexploaterad mark tas i anspråk för ändamålet,
som i viss utsträckning minskar ytor för annan verksamhet

6.3.3 Förslag C
Ett tredje utformningsförslag bygger på samma grundförslag som alternativ B
men ansluter istället i mitten av planområdet, se Figur 37. Utmed
järnvägsspåret görs infartsfickor som enbart ska fungera som yta för
uppställning och korttidsparkering för tung trafik. Utrymmet för
återvinningsstation är enligt ovan minst 8x24 meter. Den kombinerade ytan
av prick- och plusmark i plankartan är cirka 20 meter från gaveln på den
befintliga byggnaden fram till planområdets norra avgränsning. Det finns
således tillräckligt med utrymme för gatan och funktionerna
uppställningsplats och återvinningsstation längs med järnvägsspåret.

Likt alternativ B finns tillräckligt med utrymme att placera funktionerna på
antingen vänster eller höger sida om vägen. Tillgängligheten för fotgängare
och cyklister ordnas med gång och cykelväg längs gatan som går genom
planområdet. Det tillkommer två passager som markeras ut tydligt för
samtliga trafikanter.

Likt för förslag B är det möjligt att förlägga en hållplats för kollektivtrafik inom
området med förslag C. Denna kan med fördel förläggas längs lokalgatans
norra del, vilket ger en mer central placering i förhållande till verksamheterna
i området jämfört med förslag C. Alternativet innebär också en kortare
lokalgata inom planområdet. Detta gör att busstrafiken får en kortare körväg
inom området, vilket är positivt för restiden. Likt förlag B är en lösning med
timglasshållplats (se Figur 35) att föredra, eftersom det är en lösning som
prioriterar trafiksäkerheten för bussen och resenärerna samt har goda
angöringsegenskaper. Nackdelen med en timglashållplats är dock att
framkomligheten för övriga fordon på lokalgatan blir begränsad när en buss
stannar för av- och påstigning av passagerare samt att det blir svårare att
möta andra fordon på den korta sträckan. Fördelarna anses dock överväga
nackdelen och trafiksäkerheten bör prioriteras före framkomligheten inom
området, i enlighet med kommunens trafikstrategi. Timglashållplatsen kräver
inte heller några ytterligare markanspråk jämfört med den kringliggande
gatan. Genomfarten i timglashållplatsen bör vara minst 3,25 meter enligt
VGU.
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Figur 37 Utformningsförslag lokalgata genom planområdet. Observera att ytor och vägbredder
inte är exakt inmätta eller skalenliga samt att plankartan endast är ett utkast och ändringar kan
ha skett sedan figuren hämtades.

Fördelarna med förslaget är att uppställning/korttidsparkering för lastbilar
hamnar i ett läge som är att en annars relativt otillgänglig yta (närheten till
järnvägsspåret) kan nyttjas. Det behöver inte anläggas någon vändplats där
tung trafik ska kunna vända, den funktionen ersätts istället i form av
lokalgatan genom planområdet som också möjliggör för att flera funktioner
kan kombineras längs gatan så som återvinningsstation, hållplats för
kollektivtrafik och gång- och cykelväg. Korsningen lokalgatan/Limsjöänget
blir också mindre belastad än placeringsförslaget i söder när trafiken in på
området blir cirkulär mellan två anslutningar.

Nackdelarna är att oexploaterad mark tas i anspråk för ändamålet, som
annars kan nyttjas till annan verksamhet.

6.4 ÖVRIGA STUDERADE ALTERNATIV
Under utredningens framdrift har ett flertal alternativa utformningsprinciper
studerats men förkastats av olika skäl. Utformningsprinciper som förkastats
var att placera återvinningsstationen inom den föreslagna byggrätten i den
södra delen av planområdet, inringat med (1) i Figur 38. Skälet till förslaget
var att funktionerna som planeras för utan problem kunde inrymmas med
gott utrymme sinsemellan och kunde lösas med enkla angöringslösningar
med fortsatt god tillgänglighet för samtliga trafikslag. Dock fanns inte
möjligheten att etablera verksamheter på samma yta, vilket prioriterats.

Ett annat studerat alternativ var att placera återvinningsstationen utanför
planområdet norr om befintlig bilhandel/bilverkstad, inringat med (2) i Figur
38. Tillgängligheten till återvinningsstationen bedömdes vara god och
tillräcklig yta för (8x24 meter) fanns att placera stationen. Området är dock
planlagt för annan användning och fastigheten är privatägd, vilket
resulterade i att andra placeringar prioriterades.
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Figur 38 Områden som studerats men förkastats. Observera att ytor och vägbredder inte är
exakt inmätta eller skalenliga samt att plankartan endast är ett utkast och ändringar kan ha skett
sedan figuren hämtades.
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