
 
 

 

1 (13)

Sw e co 
S:t Larsgatan 16 
 
SE-582 24 Linköping, Sverige 
Telefon +46 (0)8 695 60 00 
Fax  
www.sweco.se 

Sweco Society AB 
RegNo: 556949-1698 
Styrelsens säte: Stockholm 
 
 
 
En del av Sweco-koncernen 
 

Marcus Torstenfelt 
Trafikplanerare 
 
  
Mobil +46 (0)725 05 45 87 
marcus.torstenfelt@sweco.se 

 

m
em

o0
3.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8-

14

TM \\sestofs010\projekt\23573\30022399_präst_källa_dp\000\09-arbetsmaterial\trafikutredning\30022399_pm_trafikutredning präst källa_sweco_2021-04-
.docx 

 

  

PM  
 

2021-04-30 

 

Trafikutredning Präst Källa  

  



 

 

 

2 (13) 
 
PM 
2021-04- 

 

 

m
em

o0
3.

do
cx

 2
01

2-
03

-2
8

TM \\sestofs010\projekt\23573\30022399_präst_källa_dp\000\09-arbetsmaterial\trafikutredning\30022399_pm_trafikutredning präst källa_sweco_2021-04-
.docx 

 

1. Inledning 

En detaljplan för Präst Källa tas för närvarande fram för att möjliggöra flerbostadsbebyggelse på 
en relativt central plats i Säters tätort, cirka 0,5-1 kilometer från Säters centrum. I 
samrådshandlingen för Präst Källas nya detaljplan presenterades tre olika linjealternativ för 
anslutningsgatan till och från den nya exploateringen. I samband med detta arbete togs en 
trafikutredning fram som bland annat beräknade den nya trafik som de nya bostäderna kommer 
att generera. Området består idag av naturmark. 

För att ett beslut ska kunna fattas kring vilken anslutningsväg som är mest lämplig behöver 
därför även en bedömning av de olika alternativen och dess konsekvenser ske.  

 

Figur 1. Översiktsbild över planområdet samt de tre olika vägalternativen. 

1.1 Syfte 

Trafikutredningen ska vara ett underlag för det pågående detaljplanearbetet. För att ett beslut 
ska kunna fattas kring vilken anslutningsväg som är mest lämplig behöver de olika 
linjealternativen utredas mer i detalj. Syftet är göra en förprojektering och en 
kostnadsbedömning för de tre olika linjealternativen och att utredningen ska ta fram ett 
beslutsunderlag så att en av de tre alternativen kan väljas.  

1.2 Avgränsning  

Denna trafikutredning är inte heltäckande och behandlar därför inte alla trafikaspekter. Istället 
ska denna trafikutredning endast ses som en kompletterande utredning som ökar 
kunskapsunderlaget för att kunna fatta ett beslut kring val av angöringsgata. Därför behandlas 
inte trafikfrågor som trafikalstring, parkeringsbehov eller andra trafikfrågor som rör den 
planerade exploateringens kvartersmark. Det har skett i en tidigare trafikutredning.  
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2. Nulägesbeskrivning 

I anslutning till planområdet är alla gator och vägar kommunala. Dalkarlsnäsvägen och 
Fritidsvägen har en skyltad hastighet på 40 km/h och dessa vägar ansluter till Säters centrum 
från syd och sydöst. Korsnäbbvägen och Domherrevägen är återvändsgator i befintliga 
bostadsområden och ansluter till Fritidsvägen i söder. Korsnäbbvägen och Domherrevägen är 
bostadsgator med en hastighetsgräns på 30 km/h, se figur 2.  

Trafikflödena på de närmast berörda vägarna och gatorna Dalkarlsnäsvägen, Korsnäbbvägen 
och Domherrevägen har idag (år 2020) en årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) på 347, 103 respektive 
89 fordon/dygn. 

Längs med Dalkarlsnäsvägens västra sida finns en gång- och cykelväg. Söder om planområdet 
i öst-västlig riktning finns också en gång- och cykelväg som ansluter till gång- och cykelvägen 
utmed Dalkarlsnäsvägen direkt norr om Säters camping. Det är stora höjdskillnader i området 
vilket medför branta lutningar på den befintliga gång- och cykelvägen. Den befintliga gång- och 
cykelvägen direkt söder om den nya exploateringen ansluter både till Korsnäbbvägen och 
Domherrevägen samt fortsätter öster ut mot Åsenområdet.  

Det finns två busshållplatser i närheten. Den ena hållplatsen är lokaliserad norr om planområdet 
på ett avstånd av cirka 370 meter och den andra hållplatsen är lokaliserad drygt 600 meter öster 
ut på Åsenvägen. 

 

Figur 2. Kartbild över de vägar som finns i anslutning till planområdet.  
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En tidigare utredning visar att det finns naturvärden i området och att vissa träd är värda att 
bevara. Dessutom finns rekreationsvärden i området.  
 

Sammanfattning av utbyggnadsplanerna  

Inom planområdet planeras det för 4-5 flerbostadshus med 6-8 lägenheter i varje hus, dvs. cirka 
40 lägenheter. Planarbetet utgår från ett parkeringstal på 1 bil per lägenhet.  
Den nya anslutningsvägen till planområdet, oavsett vilket alternativ som väljs, bör hålla en 
bredd av totalt 8 meter, varav 5,5 meter körbana för biltrafik och 2,5 meter för gång- och 
cykeltrafik. Säters kommun har inte bestämt typ av separering mellan trafikslagen, men en 
målad linje eller kantsten är två enklare lösningar som kan bli aktuella. 

 
Figur 3 - Inspirationsskiss på hur byggnaderna kan komma att se ut. Skissen är hämtad från ett av 
exploatörens tidigare byggprojekt. Illustration: Hultqvist fastigheter AB. 

 
 
Trafikrelaterade förutsättningar 
Den nya angöringsgatan ska dimensioneras för avfallsfordon och färdtjänst. Ingen negativ 
påverkan på det befintliga gång-och cykelvägnätet får förekomma.  
 
Träd som bör bevaras finns framförallt i den västra delen och väster om planområdet.   
 
En trafiksäker lösning för alla trafikanter ska åstadkommas.   
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3. Planeringsförutsättningar 

En beskrivning av aktuella funktionskrav presenteras nedan.  

3.1 Gång- och cykeltrafik 

Gång- och cykelvägen ska utformas så att personer med nedsatt rörelse eller 
orienteringsförmåga kan ta sig fram. Nedan presenteras en kravspecifikation avseende 
gångtrafik. 

 Minsta gångbanebredd är 1,8 meter. 

 Minsta bredd för en dubbelriktad gång- och cykelbana är 2,5 meter.  

 Tvärfall får ej överskrida 2 %. 

3.4 Biltrafik 

Biltrafik ska i största möjlig mån separeras från gång- och cykeltrafik och de oskyddade 
trafikanterna ska prioriteras. Den totala körbanan bör vara 5,5 meter bred för att tunga fordon 
ska kunna ta sig fram på ett adekvat sätt.  

3.5 Lutningar  

I Trafikverkets planeringsverktyg kallad Vägar och gators utformning (VGU) finns en rad krav. 
Många kommuner använder detta planeringsverktyg och rättar sig efter dess riktlinjer. I tabell 1 
nedan presenteras de längslutningar som inte får överskridas i längsled, enligt VGU. Det 
framgår att gränsvärdet för längslutning vid nybyggnad eller förbättring är 8 % för vägar ovan 
jord. Det framgår även att riktvärdet för nybyggnation är 6%. 

Tabell 1 - Största längslutning 

 

För en kombinerad gång och cykelväg finns andra krav ställda i Vägar och gators utformning 
(VGU). I tabell 2 nedan framgår det att kraven skiljer sig beroende på hur stor nivåskillnaden är. 
En större lutning kan accepteras för en mindre nivåskillnad. En större lutning än 5% godtas 
endast efter motivering och Beställarens godkännande.  
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Tabell 2 - Största längslutning på gång- och cykelbana, enligt VGU. 

 

3.6 Varutransport och avfallshantering 

Den nya vägen till och från det planerade bostadsområdet behöver dimensioneras för 
varutransporter och avfallshantering. Denna typ av trafik bedöms bestå av ett fåtal fordon per 
vecka. Därför behöver inte vägen dimensioneras för att två tunga fordon ska kunna mötas.  
 
För att uppnå en god arbetsmiljö bör inte avfallshanteringskärlen placeras så att dragvägen blir 
mer än 10 meter. Det innebär att avfallshanteringsfordon bör kunna stanna inom 10 meter från 
den plats där avfallshanteringen är lokaliserad. Dessutom behöver marken vara hårdgjord för att 
underlätta transporten av avfallshanteringskärlen.  

3.7 Bevarande av naturvärden 

Idag finns en naturvärden i och kring planområdet. De största naturvärdena bedöms finnas i de 
västra delarna av planområdet och väster om planområdet. Den nya vägen ska anpassa sig för 
att naturvärdena ska kunna bevaras i största möjliga mån.  
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4. Analys och förslag till utformning 

Under arbetet med samrådshandlingen analyserades tre olika alternativ för hur en 
angöringsgata till de planerade bostäderna skulle kunna dras. Behov finns nu av att öka 
detaljeringsnivån för att kunna gör en kostnadsuppskattning samt för att studera vad som är 
tekniskt lämpligt på platsen.   

De tre olika förslagen till linjeföring beskrivs nedan. Huvudprincipen är att en vägkropp ska 
byggas som alla trafikslag ska kunna utnyttja. Gående och cyklister hänvisas till ena sidan av 
angöringsgatan och den befintliga gång- och cykelbanan i området ska minst ha samma 
standard som tidigare.  

4.1 Alternativ 1 

Det första alternativet innebär att en cirka 190 meter ny angöringsgata anläggs från 
Dalkarsnäsvägen upp mot Korsnäbbvägens vändplats i öster. En principskiss för alternativ 1 
återfinns i bilaga 1 där ett övergripande förslag visas. Detaljer i anslutningspunkterna bedöms 
kunna lösas på ett tillfredsställande sätt under kommande planeringsskede. Idag finns en gång- 
och cykelväg mellan dessa gator. Alternativ 1 innebär att en ny vägkropp byggs som både 
inkluderar en ny väg samt en nya gång- och cykelväg på den norra sidan om vägen. Gång och 
cykelvägen skiljs från vägen genom en upphöjd kantsten likt en vanlig trottoar, se figur 4 nedan.  

 

Figur 4 - Alternativ 1:s normalsektion. 

Av normalsektionen går det att utläsa att gång- och cykelbanan föreslås vara 3 meter bred och 
att respektive körfält förslås vara 2,75 meter breda. En släntlutning på 1:2 har valts för att spara 
utrymme och undvika fastighetsintrång. 

I bilaga 3 återfinns alternativ 1:s profil som visar hur längslutningen varierar längs den nya 
gatan. I detta skede där förutsättningar och möjligheter utreds har endast standardlösningar 
studerats, som ett första skede. Det framgår att nivåskillnaden är över 10 meter och att 
längslutningen närmar sig 9%.  Alternativ 1:s längslutningar har anpassats efter dagens terräng. 
Något flackare lutningar skulle eventuellt kunna åstadkommas om stödmurar mot intilliggande 
fastigheter och andra speciallösningar utreds.  
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4.2 Alternativ 2 

Alternativ 2 innebär att Korsnäbbvägen förlängs cirka 70 meter från dagens vändplan upp till det 
planerade bostadsområdet. En principskiss för alternativ 2 återfinns i Bilaga 6 där ett 
övergripande förslag visas. Gång- och cykelvägen återfinns på den nordvästra sidan om 
angöringsgatan till det planerade bostadsområdet. Gång- och cykelvägen kan då korsa bilvägen 
där lutningarna är som flackast. Inga åtgärder på den befintliga delen av Korsnäbbvägen anses 
behövas och inga kostnader har därför tagits med för detta i kostnadsbedömningen.  

 

Figur 5 - Alternativ 2:s normalsektion. 

Alternativ 2 innebär också att en ny vägkropp byggs där gång- och cykelbanan separeras från 
bilvägen med en kantsten, likt en trottoar. Körbanebredder, gång- och cykelbanebredd och 
släntlutningar är de samma för alternativ 1. Alternativ 2 innebär inget fastighetsintrång.  

I bilaga 8 presenteras alternativ 2:s profil. Det framgår att även alternativ två har branta 
längdslutningar. Den totala höjdskillnaden är 4 meter och på den brantaste delen överstiger 
lutningen 8 %. Lutningen överstiger 8 % på en sträcka där höjdskillnaden är drygt 70 
centimeter. Den korta höjdskillnaden innebär att den branta lutningen inte bedöms vara ett 
alternativskiljande problem. Något flackare lutningar skulle eventuellt kunna åstadkommas om 
stödmurar mot intilliggande fastigheter och andra speciallösningar utreds vidare under nästa 
planeringsskede.  
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4.3 Alternativ 3 

Det tredje alternativet innebär att Domherrevägen förlängs cirka 250 meter vidare åt nordväst, 
mot de planerade bostäderna. Domherrevägen förlängs först rakt norr ut där det idag är en 
gång- och cykelväg mellan två villor. Den nya angöringsgatan viker sedan av åt väster efter att 
de nuvarande villorna passerats. I Bilaga 11 presenteras en principskiss för alternativ 3. En 
separerad gång- och cykelbana får inte plats mellan de två villorna i den sydöstra delen. Därför 
föreslås istället att endast en körbana byggs för motorfordonstrafik mellan de båda villorna för 
att undvika ett fastighetsintrång. Motorfordonstrafiken kommer då att behöva lämna företräde 
just på denna sektion. Ett körfält för motorfordonstrafiken möjliggör en cirka 1,5 meter bred yta 
för gående och cyklister. Förslaget till normalsektion för denna del visas i figur 6 nedan.   

 

Figur 6 - Alternativ 3:s normalsektion i den södra delen, i nord-sydlig riktning.  

Den resterande delen av angöringsgatan föreslås få samma sektion som alternativ 1 och 2. I 
figur 7 nedan presenteras alternativ 3:s förslag till normalsektion. En ny gång och cykelväg 
föreslås löpa parallellt med den nya vägens södra sida och dela samma vägkropp. Endast en 
kantsten föreslås separera de oskyddade trafikanterna från biltrafiken.  

 

Figur 7 - Alternativ 3:s normalsektion i den norra delen som löper mellan öst och väst. 

Av alternativ 3:s profil som presenteras i Bilaga 11 framgår det att förslaget har flackare 
lutningar än de andra två alternativen. På en liten sträcka där höjdskillnaden är cirka 90 
centimeter överstiger längslutningen 5 %. Något flackare lutningar skulle eventuellt kunna 
åstadkommas om detaljer och speciallösningar utreds. 
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4.4 Grov kostnadsindikation (GKI)  

En grov kostnadsindikation har beräknats för de tre vägalternativen. För detaljer gällande den 
grova kostnadsindikationen hänvisas till bilaga 5, 10 och 15. I tabell 3 nedan redovisas 
resultatet från den genomförda kostnadsbedömningen.  

Tabell 3 - Grov kostnadsuppskattning 

 Grov kostnadsuppskattning 

Alternativ 1 Cirka 5,4 miljoner kronor 

Alternativ 2 Cirka 980 000 kronor 

Alternativ 3 Cirka 2,3 miljoner kronor 

 

Det går att konstatera att alternativ 1 är dyrast då mängden fyllningsmassa är stor för att nå upp 
till önskad höjdnivå. De olika alternativens vägkonstruktion kostar ungefär lika mycket per meter 
att bygga. Men det som framförallt skiljer de olika alternativen åt är mängden fyllnadsmassa 
som i sin tur påverkar den totala byggkostnaden. En längre vägsträcka kostar även mer att 
underhålla och sköta driften på, per år.  

 

4.5 Utvärdering och diskussion kring de tre olika alternativen 

Det kan konstateras att det är en bostadsgata som ska anläggas och att det inte är någon 
speciell trafikantgrupp med unika behov som ska använda angöringsgatan. Det är dock viktigt 
att skapa förutsättningar för en lugn bostadsgata där ett samspel och låga hastigheter 
uppkommer på ett naturligt sätt. Alla trafikantgrupper ska känna sig trygga när de använder 
angöringsgatan till det planerade bostadsområdet.  

Separeringen mellan de oskyddade trafikanterna och motorfordonen skapar förutsättningar för 
att inte en rörig och otrygg trafiksituation uppstår. Alternativ 1 och 2:s lutningar bedöms kunna 
leda till en viss otrygghet och det försvårar möjligheten att skapa en välfungerande, säker och 
trygg utemiljö för alla.   

Linjealternativ 1 och 2 bedöms inte uppnå ställda krav för trafiklösningen då längdslutningarna 
blir branta. Men som i all samhällsplanering behöver avväganden göras för att skapa en så bra 
helhetslösning som möjligt. Undantag från de riktvärden som behandlar längdslutningar bedöms 
främst kunna göras på kortare sträckor där inte den totala höjdskillnaden är stor.  

I alternativ 1 och 2 återfinns längdslutningar som överstiger 8%. Enligt Trafikverkets 
planeringsverktyg är 8% den största godtagbara längdslutning. Trafikverkets riktvärden för 
nyproduktion är lägre än för vad som kan accepteras för en godtagbar lutning. Riktvärdena 



  

 

 

11 (13)
 
PM 
2021-04- 

 

 

 

varierar beroende på hur stor nivåskillnaden är. En lutning över 8% anses därför vara en 
betydande svaghet och något som inte är önskvärt vid nybyggnation.  

Branta lutningar skapar framförallt tillgänglighetsproblem. När lutningarna blir branta kommer 
inte alla kunna röra sig längs gatan. Det blir svårt för personer med barnvagn, äldre och för 
personer med en funktionsvariation att röra sig längs den aktuella gatan. Branta lutningar ställer 
även högre krav på en hög drift- och underhållsnivå. Under vintersäsongen behöver större 
resurser läggas på halkbekämpning och branta lutningar ställer även högre krav på en hög 
underhållsnivå. Dessutom ökar olycksrisken i takt med att lutningen ökar. Trafikverket brukar 
idag varna om vägens lutning överstiger 10 %.   

Vägen till och från det planerade bostadsområdet kommer att ha låga trafikflöden och 
vägsträckan kommer endast att utgöra en del av det lokala gatunätet. Därför kan något brantare 
lutningar accepteras än vad som annars skulle vara fallet om vägen utgjorde en del av 
kommunens huvudvägnät. 

Alternativ 1 innebär att det planerade bostadsområdet kommer att få den kortaste körsträckan 
med bil till Säters centrum. Alternativ 2 och 3 innebär att körsträckan till Säters centrum blir cirka 
1,4 kilometer längre med bil. Alternativ 1 innebär också att ett fåtal fastighetsägare kommer att 
påverkas av den nya väganslutningen och den tillkommande fordonstrafiken. Både alternativ 2 
och 3 kommer att innebära att ett antal fastighetsägare kommer att påverkas av den 
tillkommande fordonstrafiken. 27 villor kommer att vara belägna i direkt anslutning till körvägen 
till det planerade bostadsområdet om vägalternativ 2 väljs. Om vägalternativ 3 istället väljs 
kommer 19 villor att vara belägna i direkt anslutning till körvägen. Det bedöms inte vara en 
alternativskiljande parameter då endast cirka 40 nya lägenheter planeras. 

Alternativ 3 innebär dock att fyra fastigheter kommer att få en ny bostadsgata i sitt direkta 
närområde som tidigare utgjorts av naturmark. Dessa enskilda fastighetsägare kommer få en 
förändring i sitt närområde. Fler grannar påverkas av alternativ 2 men påverkan blir större för de 
som drabbas om alternativ 3 väljs.  

Alternativ 3 innebär att två befintliga villor får en ny angöringsgata direkt utanför sin tomt. Den 
befintliga gång- och cykelbanan mellan de två villorna kommer också att få en försämrad 
standard då även motorfordonstrafik kommer tillåtas att trafikera den trånga passagen mellan 
de två villorna och ingen fysisk separering bedöms vara möjlig mellan de oskyddade 
trafikanterna och bilisterna. Det är dock viktigt att framhålla att alternativ 3 också endast nyttjar 
kommunal mark och att inga fastighetsintrång krävs.  

Trafiksäkerheten bedöms bli högst i alternativ 3 då de branta lutningarna i alternativ 1 och 2 
påverkar trafiksäkerheten negativt. Den separata gång- och cykelbanan bedöms dock ge en 
acceptabel trafiksäkerhet för alla alternativen.  

För alla alternativ kan det bli aktuellt att studera åtgärder som minskar påverkan från bilisternas 
strålkastare på de befintliga fastigheterna. Problemet bedöms bli som störts på de platser där 
den planerade vägen ligger högre upp än de befintliga fastigheterna.  

Den grova kostnadsindikationen visar på stora prisskillnader mellan de olika alternativen. Det 
beror till stor del på att väglängden varierar. Men det beror också på att mängden fyllnadsmassa 
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varierar stort. Alternativ 1 har både de brantaste lutningarna och är dyrast att bygga. Samtidigt 
är alternativ 1 den linjesträckning som påverkar det befintliga fastigheterna minst. Påverkan på 
de boende i närområdet blir som störst av alternativ 2 och 3. Idag finns det många andra gator i 
Säters kommun som har samma mängd biltrafik som Domherrevägen och Korsnäbbsvägen 
kommer att få om alternativ 2 eller 3 byggs. Men hjälp av tillexempel blomlådor eller andra 
fysiska åtgärder kan en trygg och trafiksäker miljö skapas.   

 

4.6 Förslag till trafiklösning 

Efter att utvärderingen har genomförts har diskussioner först kring hur en välfungerande 
trafiklösning kan skapas samtidigt som platsens befintliga kvaliteter bevaras. Efter en 
sammanvägning av utvärderingen och de kompletterande diskussionerna föreslås alternativ 2 
fungera som angöringsgata för det planerade bostadsområdet  

Alternativ 2 föreslås därför att det anses vara det mest hållbara alternativet. Den befintliga 
infrastrukturen kan nyttjas i en hög utsträckning samtidigt som naturintrånget blir litet. Det är 
svårt ur ett samhällsekonomiskt och hållbarhetsperspektiv att motivera ny väg för den relativt 
småskaliga exploateringen. Förslaget innebär även att alla naturvärden kommer att kunna 
bevaras. 
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5. Bilagor 

Förteckning över aktuella bilagor 

Alternativ 1 

 Bilaga 1 – Markplaneringsplan 

 Bilaga 2 – Typsektioner 

 Bilaga 3 – Profil 

 Bilaga 4 – Normalsektion 

 Bilaga 5 – Grov kostnadsindikation 

 

Alternativ 2 

 Bilaga 6 – Markplaneringsplan 

 Bilaga 7 – Typsektioner 

 Bilaga 8 – Profil 

 Bilaga 9 – Normalsektion 

 Bilaga 10 – Grov kostnadsindikation 

 

Alternativ 3 

 Bilaga 11 – Markplaneringsplan 

 Bilaga 12 – Typsektioner 

 Bilaga 13 – Profil 

 Bilaga 14 – Normalsektion 

 Bilaga 15 – Grov kostnadsindikation 

 

 

 

 

 


