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Förord 

Södertälje kommun gav i augusti 2016 Trivector Traffic i uppdrag att studera 
lämplig trafiklösning i samband med detaljplanering av Östertälje 1:15. Trafik-
lösningen ska möjliggöra exploatering på fastigheten, förbättra den allmänna 
trafiksituationen vid området med god framkomlighet och trafiksäkerhet för 
samtliga trafikanter, samt säkerställa att sophämtning kan ske på ett effektivt 
sätt och fortsatt angöring till elnätstation som idag finns på fastigheten.  
 
Ansvarig på Södertälje kommun har varit planarkitekt Alvin Mielli, Samhälls-
byggnadskontorets planenhet. Utredningen har genomförts av landskapsarkitekt 
Ida Blank, civ.ing. Eric Dahlén och civ.ing. Sara Malm på Trivector Traffic. 
Civ.ing. Paulina Soliman på Trivector Traffic har bidragit med expertkunskap 
och kvalitetssäkrat arbetet.  
 
Stockholm, december 2016  
 
Trivector Traffic AB 
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1. Inledning 

Södertälje kommun planerar exploatering av en del av fastigheten Östertälje 1:15 
i stadsdelen Fornhöjden i Södertälje. Denna del av fastigheten gränsar till två 
viktiga vägar, Glasbergavägen och Fornhöjdsvägen, som båda har busstrafik och 
utgör viktiga kommunikationsstråk för både existerande och planerad bebyg-
gelse i området. Båda gatorna behöver ha god framkomlighet för fotgängare och 
cyklister, vilket ska tillgodoses i den färdiga trafikstrukturen. 

För att hantera befintliga och kommande trafikströmmar föreslår kommunen att 
en cirkulationsplats ska byggas på Glasbergavägen i korsningen med Vretensvä-
gen. Det fjärde benet i korsningen blir infarten till den nya bebyggelsen på fas-
tigheten Östertälje 1:15.  

På tomten finns en elnätsstation som föreslås få ett nytt läge för att möjliggöra 
exploatering. Andra praktiska problem som behöver en lösning är hur sophämt-
ningen till den nya bebyggelsen ska gå till.  

1.1 Utredningsområde 
Den vägsträcka som ska utredas utgörs av Glasbergavägen mellan Fornhöjdsvä-
gen och Alpvägen. 

 

Figur 1-1 Utredningsområdet är markerat med svart färg och detaljplaneområdet med röd färg. (Bak-
grundsbild: Södertälje kommun) 
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1.2 Syfte 
Denna utredning har flera syften:  

 Fastställa vilka delar av fastigheten Östertälje 1:15 som behöver reserve-
ras för trafikytor för att tillgodose behoven hos samtliga trafikslag. 

 Föreslå en ny placering av den elnätsstation som idag ligger centralt pla-
cerad inom fastigheten. 

 Beskriva utrymmesbehoven för sophämtning i enlighet med kommunens 
krav.  
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2. Nulägesbeskrivning 

2.1 Lokalisering i staden 
Fastigheten ligger i stadsdelen Fornhöjden, cirka 400 meter från pendeltågsstat-
ionen Östertälje och cirka tre kilometer från Södertälje centrum.  

2.2 Gångtrafik 
På Glasbergavägens norra sida finns en gemensam gång- och cykelbana. Även 
Fornhöjdsvägen har gång- och cykelväg på västra sidan. Ingen av vägarna har 
separering mellan fotgängare och cyklister.  

Både Fornhöjdsvägen och Glasbergavägen lutar ner mot Östertälje station, även 
om den del av Glasbergavägen som ligger inom utredningsområdet är relativt 
platt. Inga gångtrafikmätningar finns för utredningssträckan.  

2.3 Cykeltrafik 
Glasbergavägen är ett prioriterat cykelstråk enligt kommunens cykelplan.  

 

Figur 2-1 Kartillustration med cykelvägar och målpunkter från Södertäljes cykelplan. Röd markering 
visar ungefärlig lokalisering av utredningsområdet.  
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2.4 Kollektivtrafik 
Hållplats Vretensvägen är utformad med hållplatsfickor i båda riktningar och 
finns längs Glasbergavägen inom utredningsområdet, med en hållplatsficka på 
var sida om Vretensvägens anslutning. Hållplatsen trafikeras av linjerna 758 och 
759. Buss 758 går mellan Östertälje station och Geneta, via Södertälje C. Linje 
759 går mellan Glasberga och Astrabacken via Östertälje station och Södertälje 
C. I högtrafik passerar en buss var fjärde minut från hållplatsen.  

2.5 Biltrafik 
Idag är aktuell sträcka längs Glasbergavägen utformad med ett körfält för biltra-
fik i vardera riktningen. Körbanebredden är bred, omkring 9 m, vilket inte inklu-
derar bredden för hållplatsfickorna. Hastighetsbegränsningen 50 km/h gäller 
både för Glasergavägen och Fornhöjdsvägens anslutning.  

Glasbergavägen leder till Grödingevägen och Östertälje pendeltågsstation. Forn-
höjdsvägen ansluter direkt till E20 i norrgående riktning och till Morabergs han-
delsområde.  

Senaste trafikmätningar från mitten av oktober 2016 visas i Figur 2-2.  

 

Figur 2-2 Sammanställning av biltrafikflöden (Bakgrundskarta: Södertälje kommun) 

Framtida prognos 

Enligt Södertälje kommuns prognos för år 2030 kommer antalet fordonsrörelser 
per dygn utmed detaljplanegränsen öka relativt mycket. På Glasbergavägen pro-
gnosticeras cirka 10 000 fordon/dygn och på Fornhöjdsvägen cirka 9 000 for-
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don/dygn. I prognosen har man tagit hänsyn till en ny stor livsmedelsaffär kom-
mer att lokaliseras vid Moraberg och att all trafik från Östertälje kommer att pas-
sera längs Glasbergavägen och Fornhöjdsvägen på vägen dit. 

Detta betyder att det kan vara svårt för biltrafik från detaljplaneområdet samt från 
Vretensvägen att ta sig till Glasbergavägen och tvärtom. 

2.6 Elnätsstation 
Inom den aktuella fastigheten finns en elnätsstation som föreslås få en ny place-
ring för att ge bättre möjligheter att bygga bostäder inom fastigheten. Enligt 
Telge energi som ansvarar för elnätet inom kommunen är stationen möjlig att 
flytta, men bör helst ligga i anslutning till en väg för att den ska vara möjlig att 
nå vid service och reparationer.  
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3. Bakgrund till vald trafiklösning 

I detta kapitel beskrivs vilka principer och riktlinjer som har varit vägledande i 
arbetet med att ta fram ett förslag för trafiklösning till, från och förbi planområ-
det. Nedan beskrivs dessa mer ingående, utan inbördes hierarki. 

3.1 Fokus på gående och cyklister 
I enlighet med Södertäljes riktlinjer ska gående och cyklister prioriteras högst av 
trafikslagen. Idag är cykelbanorna är nästan uteslutande kombinerade gång- och 
cykelbanor, vilket kan leda till konflikter mellan gående och cyklister. Vid 
mycket trafik skulle separering öka framkomligheten och tryggheten för cyklister 
och gående.  

I cykelplanen beskrivs att planering av cykelbanor bör finnas med vid all utbygg-
nad av vägnätet, då bra lösningar är svåra att få till i efterhand. I cykelplanen 
framkommer även att denna del av Glasbergavägen är prioriterad i första priori-
teringsgruppen i listan med förbättringsåtgärder.  

Gällande utformning av gång- och cykelbanor står i kommunens cykelplan att:  

 Normalbredden för en kombinerad dubbelriktad cykelbana ska vara 3 m.  
 Vid friliggande cykelvägar eller där gaturummet medger det kan bredden 

utökas till 4 m för att tillåta separering av trafikantslagen.  
 Vid busshållplatser ska cykelvägen i första hand läggas bakom busskuren 

för att minska konflikter mellan busspassagerare och cyklister.  
 Vid nybyggnad av cykelbanor bör separering av gående och cyklister ske 

då bredden medger det (3,5 m eller mer), och där man kan anta en bety-
dande mängd trafik eller högre hastigheter, exempelvis på regionala pend-
lingsstråk. Separering bör då ske genom olika beläggning eller med en 
kännbar separeringslinje. 

Mellan Glasbergavägen och planområdet kan en separerad gång- och cykelbana 
på fyra meter inrymmas, vilket skulle skapa en god framkomlighet och säkerhet 
för både gående och cyklister, samt säkerställa gång- och cykeltrafikens behov 
för lång tid framöver. 

3.2 En trafiklösning för attraktiv busstrafik 
Eftersom hållplats Vretensvägen ligger i direkt anslutning till korsningen mellan 
Glasbergavägen och Vretensvägen är det lämpligt att se över utformningen av 
hållplatsen.  

Som tidigare nämnt trafikeras hållplats Vretensvägen av en buss var fjärde minut 
i högtrafik. Turtätheten bedöms vara god, men för att även prioritera kollektiv-
trafiken i den fysiska miljön bör den få ta plats i gaturummet, vilket exempelvis 
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innebär hållplatsutformning med hög standard. De utformningsalternativ som 
identifierats som aktuella är:  

 Fickhållplats – likt befintlig situation 
 Enkel stopphållplats 

 
Alternativen beskrivs mer ingående nedan.  

Fickhållplats 

Fickhållplats lokaliseras vid sidan av vägen eller gatan. Hållplatstypen är vanlig 
på landsbygd, men även i tätort är fickhållplatsen vanligt förekommande trots att 
den kräver stort utrymme och är svår att angöra. Enligt Stockholms läns lands-
ting1 bör fickhållplatser användas vid starkt trafikerade vägar där bussen måste 
lämna körbanan för att inte utgöra ett hinder för biltrafiken.  

 

Figur 3-1 Fickhållplats (Bild: RiBuss, Stockholms läns landsting, 2014) 

Enkel stopphållplats  

Där kollektivtrafiken och trafiksäkerheten prioriteras är enkla stopphållplatser en 
utformning som är lämplig. Utformningen medför endast stopp för biltrafiken i 
samma riktning som den buss som stannat på hållplatsen.  

Enkla stopphållplatser är enkla att angöra och är bekväma för stående passage-
rare eftersom den innebär rak angöring. Det är en utformning som används i tätort 
och har fördelar så som: den kräver lite plats, har en bussprioriterande effekt och 
möjliggör normalt god angöring och hög plattform. Den innebär även god trafik-
säkerhet vid hållplatsområdet.  

 

Figur 3-2 Enkel stopphållplats (Bild: RiBuss, Stockholms läns landsting, 2014) 

 
1 RiBuss, 2014 
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Rekommendation  

Vid val av hållplatstyp har kommunen trafikprognos för år 2030 använts. I pro-
gnosen är det cirka 10 000 fordon/dygn på Glasbergavägen. Ett vanligt antagande 
är att ca 10 % av ÅDT utgörs av den högst belastade timmen, vilket i detta fall 
innebär 1 000 fordon/maxtimme.   

Busstrafiken lär också utökas något till 2030 på sträckan. För att dimensionera 
för framtida behov antas en fördubbling av antal turer till 2030. Idag stannar 13 
bussar vid hållplats Vretensvägen vid morgonens högtrafik kl 7.00-8.00, i bägge 
riktningar, vilket vid en fördubbling skulle innebära cirka 26 bussar i den dimens-
ionerande timmen.  

I diagrammet nedan illustreras vilka hållplatstyper som är lämpliga beroende på 
total fordonsmängd och turtäthet för busstrafiken. Ur diagrammet kan utläsas att 
dubbla stopphållplatser bör uteslutas beroende på de prognosticerade fordons-
mängderna. Istället bedöms enkla stopphållplaster vara mest lämplig utformning 
och skulle gynna kollektivtrafiken och samtidigt skapa god trafiksäkerhet. Värt 
att ha i åtanke är dock att fordonsmängderna på Glasbergavägen idag är cirka 
4000 fordon/dygn, eller cirka 400 fordon i den dimensionerande timmen.  

 

Figur 3-3 Diagram från Vägar och gators utformning i tätort, Kommunal VGU-guide (2015) med röd 
markering för hållplats Vretensvägens möjliga framtida värden.  

Konsekvens för biltrafik med enkel stopphållplats 

En konsekvens av att utforma hållplatsläget som enkel stopphållplats är att 
bakomvarande trafik stannas upp när bussen angör hållplatsen. För att utreda 
eventuell köbildning bakom stannande bussar redovisas här en enkel överslags-
räkning:  

 1 000 fordon/maxtimme, båda riktningarna = 500 fordon/maxtimme, ena 
riktningen 
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 500 fordon/maxtimme = 8,3 fordon/minut i maxtimme, ena riktningen 
 Diagrammet ovan förutsätter en medelstopptid för bussen på 30 sek vid 

hållplatsläget 
 Bussar avgår ungefär var fjärde minut i båda riktningarna idag = en buss 

var fjärde minut under maxtimmen, ena riktningen, om turtätheten för-
dubblas till år 2030 

Det innebär att var fjärde minut stannas 4,15 fordon upp bakom bussen (i genom-
snitt, under högtrafik år 2030, för ena riktningen).  

3.3 En trafiklösning som ska hålla över tid 

Bakgrund till bedömning 

Enligt trafikmätning, se Figur 2-2, är motortrafikflödet relativt lågt i dagsläget. 
Utifrån mätningarna kan det därför inte sägas finnas några större faktiska kapa-
citetsproblem i korsningen Vretensvägen – Glasbergavägen. Däremot finns en 
upplevd problematik med otrygghet och svårigheter att svänga vänster ut från 
Vretensvägen. 

Enligt Södertälje kommuns trafikprognos för år 2030 kommer motortrafikflödet 
på Glasbergavägen mer än fördubblas. Eftersom det även planeras för nya bostä-
der både norr och söder om Glasbergavägen, se Figur 3-4, är det därför lämpligt 
att se över korsningsutformningen mellan Glasbergavägen – Vretensvägen.  

 

Figur 3-4 Södertälje kommuns framtida prognos för trafikflödet på Glasbergavägen 
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Föreslagen korsningstyp 

Korsningen har bedömts utifrån trafikprognosen för 2030, se Figur 3-5 nedan. 
En större korsningstyp menas här exempelvis cirkulationsplats eller signalregle-
rad korsning. Bedömningen är att en större korsningstyp egentligen inte är nöd-
vändig av kapacitetsskäl ens med trafikmängderna som antas 2030.  

Däremot kan det finnas andra anledningar till att utforma en korsning som cirku-
lationsplats, till exempel av trafiksäkerhetsskäl och att det blir enklare att fördela 
trafik från Vretensvägen och utfarten från planområdet. Cirkulationsplatser ger 
också hög kapacitet för motortrafik och god effektivitet då inga väntetider upp-
står.  

 

Figur 3-5 Röd markering visar var korsningen Vretensvägen – Glasbergavägen  

3.4 En säker trafiklösning för samtliga trafikanter 
Det finns få dokumenterade trafikolyckor vid planområdet. Däremot finns en 
upplevd otrygghet och upplevelse av att hastigheterna är höga utmed planområ-
det. Detta beror delvis på Glasbergavägens utformning med en bred gatusektion 
och att det saknas bebyggelse dikt an vägen vilket leder att bilister kan hålla en 
relativt hög hastighet.  

Sammantaget leder detta bland annat till svårigheter för trafik från Vretensvägen 
att ta sig ut på Glasbergavägen, vilket för med sig att en del ”chansar” och tar 
onödigt stora risker när de svänger ut på Glasbergavägen, samt att det upplevs 
otryggt att använda övergångsstället över Glasbergavägen. 

För att hastighetssäkra platsen och skapa en bra situation för samtliga trafikanter 
kan man bland annat införa fysiska åtgärder som gupp eller liknande, välja annan 
korsningsutformning som dämpar hastigheterna, välja annan hållplatstyp jämfört 
med idag eller kombinationer av ovan.   
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3.5 Fungerande sophämtning och plats för ny elnätsstation 

Sophämtningslösning 

Enligt riktlinjer från Telge Återvinning behövs en vändplan som är 18 meter i 
diameter för att en sopbil ska kunna åka in och vända på den planerade angö-
ringsvägen. Detta ryms inte inom fastigheten utan mycket stora ingrepp i befint-
lig slänt, samtidigt som stora delar av den exploaterbara marken behöver tas i 
anspråk av vändplanen. Därför har en utformning med sophämtning från last-
fickor på Glasbergavägen valts. För att avståndet mellan miljörum och bostad 
inte ska bli för långt har två lastfickor bedömts vara nödvändiga för att försörja 
både östra och västra delen av området. Lastfickorna dimensioneras för kärl-
hämtning och görs 15 meter långa.  

Placering av elnätsstation 

Enligt Telge Nät som ansvarar för elnätet inom kommunen är elnätsstationen 
möjlig att flytta. Placering som del i annan byggnad rekommenderas dock inte. 
Om det är önskvärt kan elnätsstationen placeras på fastighetsmark, förutsatt att 
fastighetsägaren accepterar detta och att ett servitutsavtal kan skrivas. Stationen 
bör helst placeras i anslutning till väg, för att underlätta vid service och byte av 
station. Stationen kan placeras i en sluttning, så länge som ytan där själva stat-
ionen ska stå (2,5 gånger 4,5 meter) kan göras plan. Det planmässiga totala ut-
rymmesbehovet för stationen uppskattas till 10 gånger 10 meter. 

Utifrån dessa förutsättningar har ett förslag på ny placering av elnätsstationen 
tagits fram, längre norr ut i anslutning till Fornhöjdsvägen.  

 

Figur 3-6 Föreslagen placering med mått för elnätsstation i anslutning till Fornhöjdsvägen.  
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4. Utformningsförslag och rekommendationer för 
fortsatt arbete 

Fyra förslag har tagits fram, varav två förkastades i ett tidigt skede på grund av 
att de inte kunde tillgodose de uppställda kriterierna i kapitel 3. De förkastade 
alternativen beskrivs i bilaga 1. 

Nedan illustreras och beskrivs de två alternativ som bäst bedöms bidra till kom-
munens målsättningar, samt de projektspecifika utmaningarna kring planområ-
det.  

4.1 Alternativ 1 – cirkulationsplats med infart till planområdet 
Alternativ 1 innebär att anslutningen till planområdet lokaliseras via en liten cir-
kulationsplats i korsningen Glasbergavägen - Vretensvägen. Cirkulationsplatsen 
har en ytterradie på 8 meter, vilket innebär att den behöver vara överkörningsbar 
för att bussar och andra större fordon ska kunna passera korsningen.   

Hållplats Vretensvägen föreslås utformas som enkla stopphållplatser och lokali-
seras i anslutning till cirkulationsplatsen. Detta dels för att utrymmet är begränsat 
och det är svårt att få plats med hållplatserna i annat läge, dels för att det i så fall 
även går att samnyttja övergångsställen med cirkulationsplatsen. Eftersom båda 
hållplatslägen är placerade innan cirkulationsplatsen i respektive körriktning in-
nebär det ingen risk för köbildning av bilar i cirkulationsplatsen. Vänstersväng-
ande fordon från Vretensvägen samt vänstersvängande fordon från planområdet 
norrifrån kommer få bättre framkomlighet i och med valet av cirkulationsplats, 
samt att stannande bussar vid hållplatslägena skapar luckor i trafikflödet på Glas-
bergavägen.  

För sophämtning föreslås två angöringsfickor lokaliseras på var sin sida av cir-
kulationsplatsen.  

På norra sidan av Glasbergavägen föreslås en fyra meter bred gång- och cykel-
bana med en meter säkerhetszon till motortrafikens körbana.  
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Figur 4-1 Utformningsförslag alternativ 1. 

I tabellen nedan presenteras en kortfattad sammanställning av utformningsför-
slagets för- och nackdelar.  

Tabell 4-1 Sammanställning av för- och nackdelar, utformningsalternativ 1 

Fördelar Nackdelar 

 Yteffektiv lösning i helhet 
 Cirkulationsplats är en effektiv och tra-

fiksäker korsningsutformning 
 Hållplatsutformningen är trafiksäker 

och innebär prioritet av kollektivtrafi-
ken i gaturummet 

 Angöringsfickor för sophämtning får 
plats vid två platser i anslutning till plan-
området 

 Flera element i gaturummet på kort 
sträcka, vilket sänker motortrafikens 
hastighet.  

 Trafik från Vretensvägen och planområ-
det norrifrån gynnas av bussarnas håll-
platslägen som enkla stopphållplatser.  

 Kapaciteten för en liten cirkulations-
plats, jämfört med en normalstor cirku-
lationsplats är osäker 

 Flera element i gaturummet på kort 
sträcka, vilket kan påverka motortrafik-
flödets framkomlighet negativt.  
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4.2 Alternativ 2 – cirkulationsplats med infart till planområdet i 
kombination med ytterligare en anslutning 

Alternativ 2 är liksom alternativ 1 utformat med två angöringsfickor för sophämt-
ning, gång- och cykelbana på norra sidan, enkla stopphållplatser och cirkulat-
ionsplats som korsningsutformning i korsningen Glasbergavägen – Vretensvä-
gen.  

Skillnaden från alternativ 1 är att planområdet istället försörjs via två väganslut-
ningar, en från cirkulationsplatsen och en väster om cirkulationsplatsen. I och 
med den västra anslutningen behöver läget för sophämtningsfickan också juste-
ras längre västerut jämfört med alternativ 1.  

 

Figur 4-2 Utformningsförslag alternativ 2 

Enligt VGU ger ett avstånd under 100 meter mellan anslutande vägar låg stan-
dard, vid hastighetsbegränsning på 50 km/h. Att begränsa antalet anslutningar 
handlar både om trafiksäkerhet och framkomlighet. Mellan Fornhöjdsvägen och 
den nya anslutningen norrut vid Vretensvägen är det strax över 100 meter idag. 
Dock är det endast 30 meter mellan de två föreslagna anslutningarna till planom-
rådet, vilket utgör förslagets största nackdel.  

Tabell 4-2 Sammanställning av för- och nackdelar, utformningsalternativ 2 

Fördelar Nackdelar 

 Yteffektiv lösning i helhet 
 Cirkulationsplats är en effektiv och tra-

fiksäker korsningsutformning 
 Hållplatsutformningen är trafiksäker 

och innebär prioritet av kollektivtrafi-
ken i gaturummet 

 Anslutningarna till planområdet ligger 
tätt och innebär låg standard 

 Kapaciteten för en liten cirkulations-
plats, jämfört med en normalstor cirku-
lationsplats är osäker 
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 Angöringsfickor för sophämtning får 
plats vid två platser i anslutning till plan-
området 

 Flera element i gaturummet på kort 
sträcka, vilket sänker motortrafikens 
hastighet 

 Trafik från Vretensvägen och den nya 
anslutningen norrifrån gynnas av bus-
sarnas hållplatslägen som enkla stopp-
hållplatser 

 Flera element i gaturummet på kort 
sträcka, vilket kan påverka motortrafik-
flödets framkomlighet negativt 

 En ytterligare infart ger ytterligare upp-
brott i gång- och cykelbanan och lägre 
framkomlighet och trafiksäkerhet för 
gång- och cykeltrafiken  
 

 

4.3 Rekommendation 
Vår bedömning är att utformningsalternativ 1, där endast en anslutningsväg till 
planområdet ordnas via cirkulationsplatsen i korsningen Glasbergavägen – Vre-
tensvägen, ger fler fördelar och färre nackdelar än utformningsalternativ 2. Detta 
främst på grund av att det innebär en tydligare trafiksituation än alternativ två -  
samt en totalt sett bättre framkomlighet och trafiksäkerhet för samtliga trafikan-
ter. Alternativ 1 innebär även en större exploaterbar yta än alternativ 2, i och med 
att två anslutningsvägar kräver mer hårdgjord yta.  
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Bilaga 
Två alternativa utformningar med en cirkulationsplats i korsningen Fornhöjds-
vägen – Glasbergavägen har också skissats på i utredningsarbetet. Dock har båda 
förslagen förkastats av flera anledningar:  

 Innebär olämplig utformning och geometri för en normalstor cirkulations-
plats. Ger även osäkra effekter för trafikflödena.  

 Omfattande utjämning av mark krävs, och anslutande vägar behöver 
också anpassas till detta.  

 Endast ett läge för angöringsficka för sophämtning får plats i anslutning 
till planområdet.  

 Att ansluta ytterligare ett ben till cirkulationsplatsen till det nya planom-
rådet ger ännu sämre geometri för cirkulationsplatsen.  

 

Alternativ utformning med en anslutning till planområdet väster om cirkulationsplatsen. 
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Alternativ utformning med en anslutning till planområdet från cirkulationsplatsen. 

 


