FÖRSTUDIE korsning
Arningevägen/Löttingelundsvägen
2010-07-06
Uppdragsnummer 88 39 79

Yta för bild eller mönster

Titel: Förstudie korsning Arningevägen - Löttingelundsvägen
Uppdragsnummer: 88 39 79
Utgivningsdatum: 2010-07-06
Utgivare: Trafikverket Region Stockholm
Kontaktperson: Sevel Mert, Trafikverket Region Stockholm
Författare: Andreas Samuelsson, Jörgen Bengtsson, Ramböll
Layout: Ramböll
Distributör: Trafikverket Region Stockholm, 172 90 Sundbyberg
Telefon: 0771-921 921, e-post: stockholm@trafikverket.se

Sammanfattning
Täby kommun har planer på att exploatera nordvästra delarna av Arninge.
En detaljplan finns framtagen för området. Denna förstudie har gjorts som
en följd av den detaljplanen. Ullnavägen ansluter i dag till Arningevägen i
en kurva med begränsad sikt. Föreslagna exploateringar i Arninge kräver
att Ullnavägen ansluter till Arningevägen i höjd med Löttingelundsvägen.
Anledningen till detta är att minimera antalet korsningspunkter
på Arningevägen, att låta Ullnavägen ansluta i en punkt med bättre
siktförhållanden samt för att möjliggöra kommunens exploatering.
Exploateringarna kommer att öka trafikflöden betydligt. De högre
trafikflödena kommer framförallt att göra det svårt för trafik från Ullnavägen
och Löttingelundsvägen att ta sig ut på Arningevägen om ingen förändring
sker.

Figur 1 Orienteringskarta

Förstudiens mål är att belysa effekter av tänkbara åtgärder och föreslå
en åtgärd som säkerställer god kapacitet, miljö, säkerhet och trygghet
för samtliga transportslag med framtida trafikflöden. Projektets mål
sammanfattas i punkterna;
•
•
•
•
•

Restiderna för busslinjer 615 och 524 ska i området minska.
Antalet allvarliga olyckor i korsningen Löttingelundsvägen Arningevägen ska minska.
Fortsatta goda förutsättningar ska finnas för oskyddade trafikanter att
färdas i området.
Andelen resor som sker med kollektivtrafik och cykel i området ska öka.
Området ska upplevas som ett attraktivt ställe att bo och arbeta på.

Tre korsningstyper har utretts i korsning Arningevägen-Löttingelundsvägen;
cirkulationsplats, signalreglering samt planskild korsning. Cirkulationsplats
utformas med dubbla körfält och separata högersvängfält från Ullnavägen
och Löttingelundsvägen. Utformningen får en belastningsgrad1 på knappt
0,8 som sämst. Det innebär låg standard enligt Vägar och gators utformning
(VGU), men är acceptabel i Stockholmsområdet enligt Trafikverket.
Cirkulationsplats innebär högre trafiksäkerhet än dagens utformning.
En signalreglerad korsning är intressant främst p.g.a. Löttingelundsvägens
och Ullnavägens låga trafikflöden i förhållande till Arningevägens.
Belastningsgraden för tillfarter i korsningen blir som sämst 0,7.
En planskild korsning är den lösning som ger bäst kapacitet, men är också den
dyraste. Ullnavägen möter då Löttingelundsvägen under Arningevägen. Påoch avfartsramper bildar en trafikplats av rutertyp. Detta alternativ ger kortast
restid för trafik på Arningevägen och bedöms också vara det mest trafiksäkra
alternativet.
Rekommendationen av åtgärd är cirkulationsplats, med restriktionen att
markutrymmen säkras för eventuell byggnation av en planskild korsning i
framtiden.
Oavsett val av korsningstyp så är det viktigt att hänsyn tas till eventuella
förändringar av korsningar längre söder ut på Arningevägen. En serie av
korsningar med väldigt varierande belastning på Arningevägen gör att
smittrafik riskerar uppkomma genom Arninge – Ullna.

1
Kvot mellan flöde och kapacitet. Belastningsgrad >1 innebär att trafikflödet är
högre än kapaciteten vilket gör att köer inte betas av.
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1.

Bakgrund

1.1
BRISTER, PROBLEM OCH SYFTE
Arninge är idag huvudsakligen ett arbetsområde med viss kontorsverksamhet.
Framtida planer innebär utbyggnad av såväl handel som bostäder. Detta innebär
att Ullnavägens anslutning mot Arningevägen kommer att bli en viktig in/utfart till
området. Korsningen är idag en trevägskorsning med vänstersvängfält på Arningevägen med målade spärrområden (inga refuger på Arningevägen). Ullnavägen har
ett övergångsställe med refug mellan körfälten. Löttingelundsvägen har tidigare
varit en trevägskorsning med väjningsplikt liknande den i höjd med Ullnavägen men
har nyligen gjorts om till en temporär cirkulationsplats med målad rondell. Trafik
söderifrån kan köra i ett eget körfält utanför cirkulationsplatsen och behöver inte
lämna företräde. I takt med en planerad exploatering i området riskerar dessa två
korsningar att överbelastas. Framförallt är det då vänstersvängande trafik som kommer få svårt att komma ut på Arningevägen från Ullnavägen och Löttingelundsvägen.
1.2 AKTUALITET
Detaljplan för Arninge – Ullna är utställd i skrivandets stund och kommer att vara
utställd till 2 augusti 2010. Det är Täby kommun som upprättat och ställt ut detaljplanen. Genomförandetid för planen är 15 år från dess att detaljplanen vunnit laga kraft.
Kommunen är huvudman för platsmark samt allmänna vatten- och avloppsledningar i detaljplaneområdet. Detta innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad samt
drift och underhåll av dessa.
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1.3 TIDIGARE UTREDNINGAR OCH BESLUT
En fördjupad översiktsplan över Arninge - Ullna antogs i september 2009. I denna
beskrivs bland annat Täby kommuns mål att växa från 61 000 invånare till 80 000
invånare år 2030. Utbyggnad av Arninge - Ullna är ett steg för att nå detta mål.
Samråd kring detaljplaneförslaget hölls sommaren 2009. Detaljplanen föreslår bl.a.
700 nya bostäder, en skola och en förskola. Planen har behandlats och omarbetats
efter inkomna synpunkter.

Figur 2 Västra delen av detaljplaneområdet och Ullnavägens planerade anslutning till
Arningevägen

Miljökonsekvensbeskrivning som tillhör detaljplan för nordvästra delen av Arninge Ullna har tagits fram av Tyréns. I denna visas att planen kan medföra risk för betydande miljöpåverkan för naturmiljö och vattenkvalitet. Utredningen föreslår även
vissa bulleråtgärder. Dessa är bullerskyddsskärmar och vallar.
2009 gjordes en trafikprognos och kapacitetsberäkning av Lars Örtenholm trafikplanering AB. Kapacitetsberäkning gjordes på en cirkulationsplats med Ullnavägen som
ansluter enligt planförslaget. Cirkulationsplatsen hade då två inkommande körfält
på Arningevägen och ett inkommande körfält på Löttingelundsvägen och Ullnavägen. Trafikprognosen var för år 2020 och har använts som grund i denna förstudie.
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1.4 GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Det studerade området är knutet till Arningevägen med anslutningar och sidoområden. Motivet till avgränsningen är att både befintlig och ny dragning av Ullnavägen
ska finnas med i förstudieområdet. Norr om det analyserade området leder Arningevägen vidare förbi Täby Kyrkby och mot Vallentuna. Söder om det analyserade
området finns ytterligare några anslutningar in mot Arninge, Arningerondellen samt
slutligen trafikplats Arninge som ansluter till E18. Strax efter detta byter Arningevägen namn till Vaxholmsvägen.

Figur 3 Planområde i rött och förstudieområde skuggat i blått

1.5

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH STRATEGIER

Transportpolitiken har två övergripande mål som har till syfte att säkerställa samhällsekonomiskt effektiv och hållbar transportförsörjning för medborgare och
näringsliv. De två målen är ett funktionsmål och ett hänsynsmål. Det är nationella
mål som är framtagna av regeringen.
Funktionsmål tillgänglighet
”Transportsystemets utformning, funktion och användning ska medverka till att ge
alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra
till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.”
Hänsynsmål Säkerhet, miljö och hälsa
” Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen
ska dödas eller skadas allvarligt. Det ska också bidra till att miljökvalitetsmålen uppnås och att ökad hälsa uppnås.”
De två övergripande målen bryts ner i projektmål och beskrivs under rubrik Projektmål.
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Utöver de transportpolitiska målen finns en regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 (RUFS), se rubrik Regional utveckling för mer information.
”Stockholm Nordost” är ett samarbete mellan Norrtälje, Vallentuna, Österåker, Vaxholm, Danderyd och Täby. Kommunerna har bestämt att aktivt arbeta för nedanstående punkter
• Att kollektivtrafiken byggs ut bland annat med dubbelspår på Roslagsbanan och
Roslagspilen via Arninge - Åkersberga till Norrtälje.
• En utbyggnad av regionkärnan med en god och kreativ miljö.
• Att spårbundna förbindelser även skapas västerut.
• En miljö som stimulerar till etablering av kunskaps- och tillväxtföretag i kombination med högre utbildning och forskning.
• Att gemensamt marknadsföra den regionala kärnan med utgångspunkt från de
värden som finns i nordostsektorn.
Ytterligare ett mål som finns för regionen är Gröna kilar. Gröna kilar är större naturområden som finns i Stockholmsregionen. Täby berörs av tre av totalt 10 gröna kilar.
Kilarna har bedömts ha höga natur-, kultur-, och sociala värden. Mer om dessa kan
läsas i miljökonsekvensbeskrivningen för detaljplanen.
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1.6 VÄGPLANERINGSPROCESSEN
Vägplanerings- och vägprojekteringsprocessen baseras på väglagen och miljöbalken.
Förstudiens syfte är att beskriva brister med dagens situation, samt att utreda möjliga
förbättringsalternativ och att sammanställa tidigare utredningar och material. Länsstyrelsen ska besluta om projektet kan antas medföra betydande miljöpåverkan med
förstudien som underlag. Därefter tar Väghållningsmyndigheten ställning till projektets fortsättning. Vägutredningen beskriver var vägen ska byggas samt standard
på vägen. Vägutredningen ska resultera i ett beslut om val av vägkorridor. I de fall
det inte finns alternativa sträckningar för vägar så behöver vägutredning inte göras.
Detta är fallet i den aktuella förstudien. Både förstudien och vägutredningen kan
resultera i att ingen åtgärd görs. Arbetsplanen beskriver hur vägen ska byggas samt
säkerställer markåtkomst. Väghållningsmyndigheten ska efter utställande av arbetsplanen begära fastställelse hos Trafikverket. Bygghandling är den detaljplaneringen
som görs för den aktuella vägen och är underlag för byggprocessen. Bygghandlingen
beskriver bland annat hur trafiken ska fungera under byggtiden, hur anslutningsvägar ska byggas, vilka ledningsomläggningar som behövs samt hur man hanterar jordoch bergmassor. Den beskriver även krav som entreprenören måste följa.

Figur 4 Vägplaneringsprocessen

Vem som helst kan väcka frågan om att starta en planprocess. Ofta är det kommunen eller någon markägare som gör detta. Den kommunala planprocessen startas
ofta med ett planprogram (inget krav) som övergripande visar förutsättningar och
planarbetets riktning. De som berörs av förslaget ges möjlighet att lämna synpunkter.
Efter detta tar kommunen fram ett planförslag med efterföljande samråd. Mellan
samråd och utställning justeras eventuellt planförslaget med anledning av inkomna
synpunkter. Utställningen ger allmänheten möjlighet att lämna synpunkter på
planen. Efter utställandet beslutar kommunfullmäktige om antagande av planen.
Tre veckor efter antagandet vinner planen laga kraft med förutsättning att ingen har
överklagat. En normal planprocess brukar vara i 1 - 1,5 år. Den aktuella detaljplanen
är i skrivandets stund i utställandefasen.

Figur 5 Den kommunala planprocessen
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2.

Befintliga förhållanden och utvecklingstrender

2.1
MARKANVÄNDNING
Förstudieområdet består i nuläget mestadels av skogsområden, vägar, betesmark och
en del av en golfbana i norr, se figur 10. Marken används till rekreation i viss utsträckning, men är framförallt ett område med vägar. Marken ägs i huvudsak av Täby Fastighets AB som ägs av Täby kommun. Golfbanan i norr arrenderas av en golfklubb.
Befolkning
Detaljplaneområdet har inga bostäder.
Bebyggelse
Detaljplaneområdet är idag obebyggt.
Näringsliv och sysselsättning
Arninge är idag huvudsakligen ett arbetsområde med viss kontorsverksamhet samt
småindustrier. Inga av dessa finns i detaljplaneområdet men angränsar till det.
2.2 TRAFIK OCH TRAFIKANTER
Biltrafik
Arningevägen är idag en relativt högt trafikerad väg med till största del genomfartstrafik. Hastigheten är huvudsakligen 80 km/h. Flödet mellan Löttingelundsvägen
och Ullnavägen är litet. Andelen tung trafik på Arningevägen är ca 6 %. Löttingelundsvägen har hastighetsbegränsning 70 km/h och Ullnavägen har hastighet 50
km/h.
Trafikflöde för Arningevägen var 2007 ca 17500 fordon/vardagsmedeldygn. Med
uppräkning av trafiken med 1 %/år och framtida verksamheter fullt utvecklade beräknas Arningevägen ha ca 26 000 fordon/vardagsmedeldygn norr om Ullnavägen
och ca 21 600 fordon söder om Löttingelundsvägen.
Trafikflödet för Löttingelundsvägen var 2008 ca 5500 fordon/vardagsmedeldygn.
Detta trafikflöde kan ha minskat i takt med att Norrortsleden öppnats. Trafikmängder som visar detta saknas. Framtida exploateringar beräknas inte påverka Löttingelundsvägen nämnvärt. Uppskattat trafikflöde är 4500 fordon/vardagsmedeldygn år
2020. Det baseras på uppskattningar från Täby kommun.
Ullnavägen hade 2007 1900 fordon/vardagsmedeldygn. Ullnavägen är en av de vägar
som förväntas öka kraftigt vid en framtida exploatering. Med uppräkning av trafiken
med 1 %/år och framtida verksamheter beräknas Ullnavägen få 7400 fordon/vardagsmedeldygn.
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Figur 6 Trafikflöde 2007

Figur 7 Trafikprognos 2020
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Kollektivtrafik
Busslinjer som går genom det aktuella området körs av Storstockholms lokaltrafik (SL) och är linje 615 , 608 samt 524. Linje 608 går endast på Arningevägen i det
studerade området och som mest fyra gånger i timmen och totalt 11 turer per dag
och riktning. Linje 615 går via Löttingelundsvägen – Arningevägen – Ullnavägen och
som mest tre turer i timmen och ca 34 turer per riktning vardagar. Linje 524 går som
mest 2 gånger i timmen och totalt ca 30 turer per riktning vardagar. Busshållplatsen
på Arningevägen mellan Löttingelundsvägen och Ullnavägen heter Gamla Vaxholmsvägen. Där stannar linje 615 och 608. Linje 524 har ingen hållplats i det studerade
området. Enligt Storstockholms lokaltrafik gör Arningevägens höga trafikflöde att
buss 524 och 615 ofta får vänta länge innan de kan köra ut på Arningevägen i högtrafik. Detta gör att resor med buss tar lång tid och riskerar att göra kollektivtrafiken
mindre attraktiv.

Figur 8 Busslinjer i det studerade området

Gång- och cykelnätet
Trafik på Arningevägen möter inte oskyddade trafikanter i plan i det studerade området. En gångtunnel finns i dagsläget under Arningevägen mellan Löttingelundsvägen och Ullnavägens anslutningar. Oskyddade trafikanter passerar idag Ullnavägen
i plan. Gång- och cykelväg söder om Ullnavägen går under Arningevägen och vidare
mot Löttingelund samt vidare söderut längs Arningevägens östra sida och till busshållplats för resande norrut.
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Figur 9 Cykelvägnät (streckade linjer)

Trafiksäkerhet
Tack vare att oskyddade trafikanter inte behöver samsas med motortrafik
minskar risken för allvarliga olyckor. Trevägskorsningar i landsortsmiljö
med hög hastighet kan däremot innebära en risk för allvarliga olyckor. Trevägskorsningen Arningevägen-Ullnavägen har begränsad sikt vilket också är
en säkerhetsrisk.
2.3 MILJÖ, VIKTIGA FÖRUTSÄTTNINGAR, ASPEKTER OCH INTRESSEN
Länsstyrelsen har bedömt att detaljplanen medför risk för betydande miljöpåverkan
för naturmiljö och vattenkvalitet. Miljökonsekvensbeskrivning som tillhör detaljplanen beskriver de kulturhistoriska värden som finns i Arninge. Exempel på dessa är
Ullnavägens dragning, det öppna kulturlandskapet och Hägerneholm. I den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen 2010 (RUFS) finns tidigare målet att
värdefulla kultur- och naturmiljöer måste värnas och vidareutvecklas.
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs att planen innebär god hushållning med
naturresurser genom bra förutsättningar för fjärrvärme, kollektivtrafik och service.
Detaljplaneområdet bedöms inte vara av särskilt rekreationsvärde. Detta beror bl.a.
på att området störs av vägar och kraftledningar. Objekt som ändå har visst rekreations- och friluftsvärde i området är två vandringsleder och en ridled. Det finns dessutom en golfbana i norra delen av detaljplaneområdet. Sydväst om detaljplaneområdet finns naturreservatet Rönninge by - Skavlöten som klassas som Täby kommuns
viktigaste friluftsområde. Detaljplaneförslaget innebär att vissa rekreationsvärden
försvinner, men ersätts samtidigt med nya. Tillkommande rekreationsvärden är
bland annat en strandpromenad, strandtorg och kajer.
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Figur 10 Friluftskarta och markanvändning

Skyddade och skyddsvärda områden av lokala och regionala värden finns i Arninge.
Bland annat finns flera gamla ekar och tallar. Många av de skyddsvärda objekten
finns i närheten av Hägerneholms gård samt utmed Ullnasjön.
Miljöeffekter i området är framförallt buller från trafiken och verksamheter samt
risker för boende i form av transporter av farligt gods. Ett PM för buller finns som
underlag till miljökonsekvensbeskrivningen och föreslår bullerskydd både längs
Arningevägen och Ullnavägen. Arningevägen är en primär transportled för farligt
gods. En separat riskanalys för farligt gods på Arningevägen har gjorts av Tyréns
2009. Riskanalysen föreslår åtgärder som minimerar längre vistelser i närheten av
Arningevägen. Med detta menas att marken i närheten av vägen inte bör innehålla
bostäder, parker eller andra rekreationsområden.
2.4 BYGGNADSTEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR
En cirkulationsplats och en signalreglerad korsning kräver liknande markutrymmen.
Den signalreglerade korsningen kräver dock något mer utrymme i den norra och
södra kvadranten p.g.a. fler fria högersvängar. En planskild korsning kräver mer utrymmen längs med Arningevägen för att få plats med av- och påfartsramper. Enligt
Sveriges geologiska undersökning består förstudieområdet av i huvudsak lera-silt
med områden av morän och berg. Vi byggnation av vägar kan därför geotextil behövas för att hindra att lera når vägkroppen.
Det finns inga ledningsdragningar under Arningevägen som kan resultera i byggnadstekniska svårigheter.
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3.

Funktionsanalys av transportsystemet

3.1

TILLGÄNGLIGHET

Exempel på målpunkter för trafikanter som färdas genom förstudieområdet är; Arninge, Ullna, Löttingelund, Täby centrum, Vallentuna, Vaxholm samt alla målpunkter som nås via E18 och Norrortsleden (väg 265). Dessa är bland annat Stockholm,
Uppsala, Åkersberga, Sollentuna och Upplands Väsby. Huvudsakliga transportmedlet i området är bil, men även busstrafik och cykeltrafik finns. Gångtrafik finns
framförallt till/från busshållplatserna på Arningevägen. Förstudieområdet bedöms
endast var en bytespunkt för gångtrafikanter och cyklister som byter till buss. Övriga
trafikanter färdas i stor utsträckning genom området utan att byta transportmedel.
Om ingen åtgärd görs i området kommer trafik från Arninge, Ullna och Löttingelund
samt lokal kollektivtrafik bli drabbade i form av längre restider. Detta kan i sin tur
leda till att trafikanter försöker hitta alternativa vägar. Dessa alternativa vägar skulle
kunna vara genom tätbebyggda områden i Arninge. Om trafiken ökar på dessa vägar
kan trafikbuller i centrala delarna i Arninge öka och det kan bli mindre attraktivt
att bo och vistas där. Trygghetskänslan och trafiksäkerheten kan också påverkas
negativt.

Figur 11 Målpunkter kring Arninge
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3.2

TRANSPORTKVALITET

Arningevägen är en viktig länk för trafik till/från Arninge och Ullna. Ullnavägen är
den västliga ”porten” in till Arninge och Ullna. På samma sätt är Löttingelundsvägen
den östliga infarten till Löttingelund.
3.3

REGIONAL UTVECKLING

Regionplanekontoret i Stockholm arbetar i skrivandets stund med att ta fram en
regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen 2010 (RUFS). Under våren 2010
beslutar landstingsfullmäktige om utvecklingsplanen. Utvecklingsplanen beskriver
tre olika tidsperspektiv med 10, 20 och 40 års tidshorisont. Täby centrum och Arninge beskrivs som en av sju ”yttre regionala stadskärnor” som ska komplettera den
centrala stadskärnan.
3.4

TRAFIKSÄKERHET

Hastigheten på Arningevägen har nyligen sänkts från 90 till 80 km/h. Det kvarstår
att se hur mycket detta påverkar den faktiska hastigheten. Generellt sett är obevakade korsningar på landsväg mindre trafiksäkra då olyckor kan ske i högre fart än i
tätorter. I det aktuella fallet finns också viss siktbegränsning i korsningen Ullnavägen
- Arningevägen. En risk är att olycksstatistiken höjs i takt med högre trafikflöden som
blir följden av en exploatering.

Figur 12 Olycksstatistik i förstudieområdet
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Hälften av olyckorna har skett i högtrafik. Majoriteten av olyckorna är
korsningsolyckor. Korsningen Arningevägen/Löttingelundsvägen är den korsning
där flest olyckor skett. Korsningen byggdes om till tillfällig cirkulationsplats år 2006.

Figur 13 Olyckstyper år 2000-2009

3.5

MILJÖ

Buller och utsläpp från fordon är viktiga miljöaspekter kring Arningevägen. I förstudieområdet finns inte bostäder nära vägen, vilket gör att få störs av buller i dagsläget.
Arningevägen används till stor del av transporter av farligt gods. En eventuell olycka
kan få allvarliga konsekvenser. Inga kända markföroreningar finns i området.
3.6

JÄMSTÄLLDHET

Dagens utformning av vägnät gynnar framförallt genomfartstrafik på Arningevägen.
Trafik som missgynnas är kollektivtrafik från Löttingelundsvägen och Ullnavägen
som har svårigheter att ta sig ut på Arningevägen i högtrafik. Ca 68 % av kollektivtrafikresenärer är kvinnor vilket gör att kvinnor drabbas i högre utsträckning än män.
3.7

SAMMANFATTANDE PROBLEM- OCH VÄRDEBESKRIVNING

Arninge och Ullna är viktiga utvecklingsområden för stockholmsregionen. Framkomligheten för genomfartstrafik på Arningevägen är god. Framkomligheten för
kollektivtrafiken är lägre. Miljöaspekter är i huvudsak trafikbuller och transporter av
farligt gods.
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4.

Projektmål

Förstudiens mål är att belysa effekter av tänkbara åtgärder och föreslå en åtgärd som
säkerställer god kapacitet, miljö, säkerhet och trygghet för samtliga transportslag
med framtida exploateringar och trafikflöden. Detta gäller både genomfartstrafik på
Arningevägen och trafik till/från Arninge och Ullna. Målet är också att Arninge ska
upplevas som ett attraktivt samhälle för både boende och arbetande så att tillväxtmål
på sikt kan tillgodoses.
Projektmålen sammanfattas i nedanstående punkter
•

Restiderna för busslinjer 615 och 524 ska i området minska.

•

Antalet allvarliga olyckor i korsningen Löttingelundsvägen - Arningevägen ska
minska.

•

Fortsatta goda förutsättningar ska finnas för oskyddade trafikanter att färdas i
området.

•

Andelen resor som sker med kollektivtrafik och cykel i området ska öka.

•

Området ska upplevas som ett attraktivt ställe att bo och arbeta på.

5.

Tänkbara åtgärder

5.1
ANALYS AV TÄNKBARA ÅTGÄRDER
I planeringsprocessen är det av stor vikt att tänkbara åtgärder sker enligt fyrstegsprincipen. Detta är ett sätt att göra förbättringar samhällsekonomiskt effektiva på
både lång och kort sikt. Fyrstegsprincipen är en metod som prioriterar lösningar som
påverkar resvanor och ressätt före fysiska ombyggnadsåtgärder. Syftet är att hushålla
med resurser och bidra till ett hållbart samhälle. Varje steg ska utredas innan nästa
steg eventuellt beaktas. Samtliga åtgärder nedan är ett resultat av fyrstegsprincipen.
Steg 1 -Åtgärder som kan påverka transportbehovet och val av transportsätt
För att uppnå projektmål på ett kostnadseffektivt sätt enligt steg 1 krävs framförallt
att trafikflödena minskar på Arningevägen. Ett sätt att försöka minska pendlandet
till/från Arninge är att se till att förhållandet mellan in- och utpendling är jämn. Är
utpendling större än inpendling bör fokus läggas på att framhäva Arninge som en attraktiv ort att bo i. Om situationen är den omvända bör fokus följaktligen läggas på att
framhäva Arninge som en attraktiv ort att arbeta i. Det kan på sikt göra att invånare
både bor och arbetar i Arninge och därför inte behöver pendla alls. Att påverka transportbehovet på sträckan i någon större utsträckning bedöms dock som svårt. En stor
del av trafiken är genomfartstrafik vilket gör att åtgärder enligt steg 1 måste planeras
över ett stort geografiskt område.
Att ändra val av transportsätt görs enklast med utökad kollektivtrafik. I detta fall i
huvudsak med utökad landsbygdstrafik för arbetspendlande. Att minska lokaltrafiken görs förslagsvis med fokus på cykelåkandet. Gott underhåll av cykelvägnätet
och cykelkampanjer är exempel på hur detta kan ske. Inte heller detta beräknas ha
tillräckligt god effekt för att steg 2-4 ska kunna uteslutas.
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Steg 2 -Åtgärder som ger effektivare utnyttjande av befintligt vägnät och
fordon
Exempel på åtgärder som skulle motsvara steg 2 är vägtullar, kollektivtrafikprioritering, samåkningsinformation eller andra åtgärder som sprider ut den högst belastade
trafiktimmen över en längre tidsperiod. Inget av dessa åtgärder bedöms enskilt
kunna göra att steg 3 och 4 undviks. Det är däremot viktigt att både steg 1 och 2 finns
med i planeringsprocessen även om steg 3 och 4 genomförs.
Steg 3 -Begränsade ombyggnadsåtgärder
Mindre förbättringsåtgärder skulle i det aktuella fallet vara att förbättra befintliga
korsningar på sträckan och på så sätt öka kapaciteten. En sådan förbättring skulle
kunna vara en cirkulationsplats med dubbla körfält i båda de aktuella korsningarna
(Arningevägen – Ullnavägen samt Arningevägen – Löttingelundsvägen). Detta har
utretts kapacitetsmässigt men förkastats p.g.a. av bullerproblem samt kommunens
önskan att exploatera nära korsningen Arningevägen - Löttingelundsvägen. Trafikverket har uttryckt önskemål om att minimera antalet korsningspunkter längs
Arningevägen. Den begränsade sikten i korsningen Arningevägen – Ullnavägen är
också en anledning att inte arbeta vidare med detta förslag. Effekterna av denna
åtgärd visas inte i förstudien.
Steg 4 -Nyinvesteringar och större ombyggnadsåtgärder
I den fördjupade översiktsplanen föreslås en ny dragning av Ullnavägen som gör att
den ansluter till Arningevägen i höjd med Löttingelundsvägen. Denna nya vägdragning förutsätts vara en större ombyggnadsåtgärd. Tre tänkbara åtgärder kan ses
i detta fall; en cirkulationsplats med fyra ben, en signalreglerad korsning samt en
planskild korsning.
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5.2

EFFEKTER OCH KONSEKVENSER

För att enkelt kunna jämföra olika korsningsutformningar med varandra har begreppet belastningsgrad använts. Belastningsgrad är kvoten mellan trafikflödet och
kapaciteten i en tillfart. Desto närmare 1 en belastningsgrad är desto längre tid tar det
att avveckla köer i tillfarten. När belastningsgraden når 1 är maxkapaciteten nådd.
Ny cirkulationsplats med fyra ben
Enligt detaljplaneförslag flyttas Ullnavägens anslutning till Arningevägen söderut
och bildar tillsammans med Löttingelundsvägen en fyrvägskorsning. Denna korsning skulle kunna utformas som en cirkulationsplats. Med dubbla körfält i cirkulationen och fria högersvängfält från Ullnavägen och Löttingelundsvägen blir kapaciteten
vid högtrafik låg enligt VGU-standard. Belastningsgrader blir som mest knappt 0,8
och då på Arningevägen söderifrån under eftermiddagens högst belastade timme.
Av de anslutande vägarna överstiger ingen belastningsgrad 0,5 med förutsättning
att fria högersvängar finns ut mot Arningevägen. Dessa relativt låga belastningsgrader gynnar speciellt busslinje 615. Utan fria högersvänger blir belastningsgraderna
0,8 respektive 1,1 för Löttingelundsvägen och Ullnavägen. Trafikverket accepterar
belastningsgrader på upp till 0,8 i Stockholmsområdet.

Figur 14 Tänkbar ny cirkulationsplats
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Signalreglerad korsning med fyra ben
Vid en korsning med fyra ben får korsningens ben väldigt varierande trafikflöden.
Enligt Vägar och gators utformning (VGU) bör sekundärvägsandelen (Löttingelundsvägen och Ullnavägen) överstiga 25-30 % av primärvägens (Arningevägen)
flöden vid en cirkulationsplats med fyra ben. I dagsläget är Ullnavägens andel ca 11 %
och med prognostiserade flöden 2020 är andelen ca 28 % av Arningevägens trafikflöde. Löttingelundsvägens andel är ca 26 % i dagsläget och ca 17 % med prognostiserade flöden. Detta gör att trafiksignalreglering kan vara ett tänkbart alternativ till
cirkulationsplats. För att få tillräckligt god kapacitet föreslås fria högersvängar med
väjningsplikt i alla tillfarter samt dubbla körfält för fordon som ska rakt fram på Arningevägen samt ett separat vänstersvängfält. För Ullnavägen och Löttingelundsvägen föreslås ett körfält rakt fram och ett körfält för vänstersvängande. Körfälten rakt
fram kommer att bli mycket lågt trafikerade men kommer att bli en indirekt prioritering av kollektivtrafik då busslinje 615 kommer att köra rakt fram i korsningen.

Figur 15 Förslag till signalreglerad korsning
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Belastningsgrader för korsningen uppgår som mest till 0,7 för 2020 års trafikflöden
och då är det Arningevägens tillfarter som har sämst kapacitet. Enligt Vägar och gators utformning (VGU) motsvarar belastningsgrad 0,7 för en signalreglerad korsning
samma standard som belastningsgrad 0,8 för en cirkulationsplats. Nackdelar med
förslaget är att signalregleringen kräver underhåll samt att korsningstypen ger lägre
trafiksäkerhet än övriga lösningsförslag.
Planskild korsning
Den enda lösningen som bedöms ge mycket god standard med framtida trafikflöden
är att låta Ullnavägen möta Löttingelundsvägen under Arningevägen och då förslagsvis med en trafikplats av rutertyp. Rutertyp innebär att den markyta som behöver tas i anspråk vid sidan av Arningevägen minimeras. Alternativet till en trafikplats
av rutertyp är en trafikplats av klövertyp. Den kräver mer utrymme i två av kvadranterna och inget utrymme alls i de övriga två.

Figur 16 Standardlösningar av planskilda korsningar

Bro över Löttingelundsvägen/Ullnavägen bör dimensioneras för två körfält i vardera
riktningen för att framtidssäkra eventuellt ytterligare trafikökning. Anledningen till
att Ullnavägen och Löttingelundsvägen leder under Arningevägen och inte tvärtom
är att fullhöjd inte beräknas behövas. Detta beror på att flödet av tung trafik av fullhöjd mellan Arninge och Löttingelund är mycket litet och kan ledas om. Detta bidrar
till minskade kostnader jämfört med om Ullnavägen och Löttingelundsvägen möts i
en bro över Arningevägen. Ullnavägen och Löttingelundsvägen kan ha korta vänstersvängfält för fordon som ska svänga in på ramperna och vidare upp på Arningevägen.
En planskild korsning bedöms få bäst trafiksäkerhet av de föreslagna åtgärderna.
En planskild korsning innebär att restider mellan Arninge och Löttingelund minskar
jämfört med en korsning i plan. Detta gör i sin tur att Arninge och Löttingelund blir
mer sammanknutna. Ramp från Ullnavägen norrut mot Arningevägen kommer sannolikt kräva en flytt av busshållplats Gamla Vaxholmsvägen. Denna bör om möjligt
läggas på eller nära Ullnavägen för både linje 608 och 615. Detta för att 615 inte
längre har någon anledning att köra upp på Arningevägen samt för att 608 bör ha en
hållplats som ligger nära hållplats för linje 615.
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Figur 17 Förslag till planskild korsning
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5.3 KOSTNADER
Cirkulationsplats med 4 ben
Kostnaden för åtgärden bedöms bli ca 5 Mkr.
Signalreglerad korsning
Kostnad för signalreglerad korsning bedöms initialt bli 2,5 Mkr. Till detta tillkommer
en årlig underhållskostnad på ca 250 000 kr.
Planskild korsning
En bro bedöms kosta 20 Mkr inklusive kostnad för ramper och sänkning av Löttingelundsvägen. En Schablonkostnad på 2000 kr/kvm asfaltsyta har använts. Uppskattningen är grov och beror på placering och utsmyckning av bro.
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6. Måluppfyllelse och prioritering av åtgärder
6.1 MÅLUPPFYLLELSE
Vid byggnation av en cirkulationsplats i den studerade korsningen kommer framförallt trafik till/från Arninge och Löttingelund få bättre framkomlighet. Då en cirkulationsplats medger betydligt lägre hastigheter än andra typer av korsningar kan
trafiksäkerheten, och då i synnerhet med avseende på allvarliga olyckor, förbättras.
Trygghet och säkerhet för oskyddade trafikanter i området bevaras då gångtunneln
under Arningevägen finns kvar. Busslinje 524 och 615 bedöms få ca 20 sek kortare
restider än i dagsläget, medan linje 608 kan få ca 10 sek längre restid i rusningstrafik.
Projektmålet bedöms vara uppfyllt med föreslagna åtgärder.
6.2 FÖRSLAG TILL PRIORITERING
Förslag till lösning är cirkulationsplats med fyra ben. Anledningen till detta är att
lösningen både ger en tillräckligt god kapacitet och höjer trafiksäkerheten. Med
anledning av kollektivtrafikens långa väntetider att komma ut på Arningevägen bör
åtgärder genomföras relativt snart. Om så inte kan ske bör en tillfällig cirkulation i
korsningen Ullnavägen - Arningevägen övervägas (liknande den som finns i höjd
med Löttingelundsvägen). En byggnation av en cirkulationsplats med fyra ben bör
byggas innan Ullnavägen dras om. Det minimerar problem för trafik på Ullnavägen
under byggtiden.

7.

Samråd

Inget samrådsmöte kommer att hållas för förstudien. Synpunkter på förstudien kan
lämnas in skriftligt under utställandet som kommer att vara från 6 juli till 16 augusti
2010.

8. Fortsatt arbete
8.1 NÄSTA STEG I PLANERINGSPROCESSEN
Efter utställandetiden av detaljplan och förstudie ska inkomna synpunkter beaktas
och justeringar göras om så behövs. Kommunfullmäktige antar sedan detaljplanen. Länsstyrelsen ska besluta om projektet medför betydande miljöpåverkan med
förstudien som underlag. Därefter kommer Trafikverket att fatta beslut om fortsatt
arbete. Om fortsatt arbete sker blir nästa steg i planeringsprocessen att ta fram en
arbetsplan och bygghandling.
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