
Trafikutredning för detaljplan del av Tuna 
3:1, Östra Tuna., Sandvikens kommun 

 
 Figur 1: Översiktskarta med planområdet markerat. 
 

Bifogad Kapacitetsanalys  
Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna (SWECO, 2014-04-08) 

 

 

 

  
Datum 
2022-05-31 

Diarienummer 
VGS-PL-2020-55 

 
 

 
 

 



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2022-05-31 

Diarienummer 
VGS-PL-2020-55 

      
1(3) 

 

1 Bakgrund och syfte 
En ny detaljplan för del av Tuna 3:1, Östra Tuna, arbetas för närvarande fram. I 
samband med att kommunens skickade ”undersökning av betydande 
miljöpåverkan” till Länsstyrelsen har det framgått att en trafikutredning ska 
utföras för att få en större förståelse om de kumulativa effekter som ett 
plangenomförande kan skapa. Länsstyrelsen menar bland annat att ett 
handelsområde kommer att generera nya trafikmönster, vilket kommer att 
påverka Järbovägen. 

Syftet med utredningen är således att beskriva de kumulativa effekter som ett 
plangenomförande kan tillskapa. Syftet är också att resonera kring kollektivtrafiken 
och infrastrukturen i stort gällande gång- och cykelvägar.   

2 Trafikanalys    
Just nu etableras en ny på-och avfart från E16 som möjliggör att trafik från Gävle 
och Falun enklare kan nå Järbovägen och det kommande handelsområdet. Detta 
kommer i samband med den nya handelsetableringen väster om Järbovägen samt 
även etablering till detta planområde, öster om Järbovägen öka trafikmängderna 
på Järbovägen.  

I kapacitetsanalysen som Sweco AB (2014) gjort förväntas trafiken norr om E16 
öka med totalt 12 procent fram till 2030. Med de uppskattade trafikflödena från 
Swecos analys tyder resultaten på att det inte finns någon risk för köbildning på 
avfartsrampen från västgående E16 varken i nuläget eller i framtiden (2030). 
Sweco har även bedömt från kapacitetsanalysen att cirkulationsplatsen på 
Järbovägen torde kunna hantera de förkommande trafikmängderna idag och i 
framtiden (2030). År 2030 finns det risk med höga belastningsgrader (0.8) på ett 
par tillfarter men dessa bedöms kunna avhjälpas med lokalbreddning till två körfält 
på de berörda tillfarterna. Med de uppskattade trafikflödena tyder resultaten på 
att det inte finns någon risk för köbildning på avfartsrampen från västgående E16 
varken i nuläget eller i framtiden (2030).  

I analysen beskrivs det att det planerade handelsområdet på västra sidan av 
Järbovägen innebär mer en dubbelt så mycket trafik på Järbovägen.  

I kapacitetsanalysen har Sweco beskrivit dagens och den förväntade framtida (år 
2030) trafikmängden till den nya cirkulationen vid Granvidjevägen/Järbovägen, 
som även är infarten till detta planområde, som ligger till grund för denna 
utredning. I Swecos bakgrundsbeskrivning i analysen stod det att 
”Cirkulationsplatsen ska möjliggöra angöring till en planerad handelsplats väster 
om Järbovägen och en ny anslutning till den befintliga återvinningsstationen som 
finns öster om Järbovägen.”   

När denna kapacitetsanalys från Sweco genomfördes år 2014 var det inte fastställt 
att det skulle vara en total yta om 14 500 kvm BTA, uppdelat mellan detaljhandel 
med skrymmande varor, en verksamhet(småindustri) och en drivmedelsstation 
öster om cirkulationen. Därför harmoniserar inte de antagna trafikmängderna in 
till detta planområde från Swecos analys. Därför har kommunen nu gjort en egen 
analys med utgångsläge från Trafikverkets trafikalstringsverktyg. Från Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg uppskattas det vara ca 9000 resor per dygn för alla trafikslag 
till området, medan biltrafiken står för 3780 fordon per dygn.   

Färdmedelsfördelningen mellan de olika trafikslagen ser olika ut. Det trafikslag 
som kommer dominera området är bil, därefter gångtrafikanter, cyklister och 
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kollektivtrafikåkande personer. Detta är skattat utifrån trafikalstringsverktyget, se 
figur 2 nedan för procentfördelningen av färdmedlen.   

  

Figur 2. Uppskattad färdmedelsfördelning till planområdet fördelat per procent och färdmedel.  

  

Utifrån ovanstående uppgifter från trafikalstringsverktyget och Swecos 
kapacitetsanalys beskrivning om en ökning av 12 % ökning av trafik fram till 2030 
förväntas de framtida trafikfördelningen och trafikmängderna till handelsområdet 
innebära mer än dubbelt så mycket trafik in till handelsområdet öster om 
Järbovägen 1120 ÅDT till ca 3780 ÅDT år 2030, se figur 3.   

Trafiken på Järbovägen söder om E16 uppskattas ha få 12 500 fordon (ÅDT) år 
2030, jämfört med 3 400 fordon år 2014. Trafikflödet på ramperna från 
västgående E16 ökar från 1 450 fordon (ÅDT) till nästan 6000 fordon (ÅDT). Norr 
om trafikplatsen ökar flödet till nästan 19 000 fordon (ÅDT) år 2030, jämfört med 
5000 fordon (ÅDT) 2014. Längre norrut på Järbovägen ökar flödet från 4000 fordon 
(ÅDT) år 2014 till ca 7000 fordon (ÅDT) år 2030.   

Figur 3. Uppskattade värden för trafikflöden (ÅDT) kring den nya trafikplatsen i framtiden 2030.  
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 Begränsningar  
Kapacitetsanalysen bygger på uppskattade trafikflöden. Detta bör beaktas i 
tolkningen av resultaten.  

3 Kollektivtrafik   
Antalet resor till planområdet med kollektivtrafik är enligt Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg endast 4 procent. Det beror på den undermåliga turtätheten 
som finns i dagsläget.    

Idag finns det en busslinje som trafikerar Järbovägen, linje 43, se figur 4. Den 
trafikerar främst små samhällen som ligger norr om Sandviken på vägen upp mot 
Kungsberget och till Jädraås. Bussen har låg turtäthet och det är ca 300 meter till 
busshållplatsen vid Järbovägen. Två busshållplatser planeras och anläggs just nu 
utmed Järbovägen intill cirkulationen vid Granvidjevägen. När dessa hållplatser är 
byggda och är i drift kommer tillgängligheten till området väster om Järbovägen 
förbättras, men inte till planområdet. Det finns ingen planerad trottoar eller 
cykelväg längs med östra sidan av Järbovägen från busshållplatsen till 
planområdet. Vilket behöver ordnas för att underlätta det kollektiva resandet med 
buss till och från planområdet.   

Likaså kommer nya busshållplatser att anläggas vid ramperna till E16, som 
resenärer från Gävle och Hofors kan använda som exempel. De nya busshållplatser 
som kommer anläggas på trafikplatsens ramper och kommer därmed inte 
förbättra tillgängligheten till planområdet avsevärt, men till viss del då fler 
resenärer från närliggande städer med enkelhet kan ta sig till området.   

När kollektivtrafikutbudet förbättras kan en överflyttning ske från bil till buss vilket 
minskar trafikbelastningen på vägnätet och reducerar de negativa konsekvenser 
som trafiktillskottet ger. För att möjliggöra för det behöver framkomligheten och 
tillgängligheten till busshållplatserna också att förbättras.   

 Figur 4. Busslinjekarta (Källa: X-trafik).  

I dagsläget planeras det inte för fler busshållplatser eller ökad turtäthet i området 
än de ovannämnda. Däremot kan det komma att ändras och att då i framtiden 
planera för en förbättrad stadslinjetrafik som trafikerar Tuna handelsområde, men 
det bör dröja många år tills det kan realiseras.   
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4 Gång- och cykel   
Avståndet med gång och cykel till centrala Sandviken är cirka 3 km. Sandvikens 
kommun har anlagt en gång- och cykelväg från Gävlevägen fram till 
Granvidjevägen. Nu väntas endast etappen vid den nya på- och avfarten ska bli klar 
för att gående och cyklister ska kunna använda hela sträckan. En ny gång- och 
cykelbana till området kommer förbättra tillgängligheteten och framkomligheten 
för oskyddade trafikanter till området. Denna åtgärd skapar även bättre 
förutsättningar för cykelpendling. I och med att centrala Sandviken ligger ca 3 km 
från planområdet är det ett rimligt avstånd för eventuell cykelpendling. Gång- och 
cykelvägen skapar bättre förutsättningar för alternativa färdmedel och det minskar 
bilberoendet. Det kan minska de negativa effekterna som den tillkommande 
biltrafiken till/från planområdet kommer att alstra.   

Järbovägen hade innan den byggda gång- och cykelvägen generellt låg 
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter då det är höga hastigheter på vägen och 
smala vägrenar. Idag är det få målpunkter för gång- och cykeltrafikanter i området, 
varav få oskyddade trafikanter. Verksamheterna skapar däremot en målpunkt 
längs Järbovägen och kan därav generera fler oskyddade trafikanter i området.   

Här saknas en planerad passage och fortsättning av GC-väg in till planområdet. Där 
Järbovägen bildar en barriär för de oskyddade trafikanterna att kunna ta sig över 
till planområdet.   

5 Omgivningspåverkan och sammanfattande 
bedömning  

Trafiken som verksamheterna alstrar medför en trafikökning på Järbovägen och 
E16. Den tillkommande trafiken bedöms dock inte ha en nämnvärd påverkan på 
omgivningen då det främst är verksamheter och handel i området. Järbovägen har 
även byggts om i och med den planerade handelsplatsen som beräknas generera 
en betydande trafikökning. En cirkulationsplats i anslutning till handelsplatsen har 
byggts och en trafikplats är planerad i anslutning till E16 för att avlasta centrala 
Sandviken från trafik. Dessa insatser i infrastrukturen skapar bra förutsättningar 
för verksamheten inom planområdet.   

6 Medverkande tjänstemän 
De tjänstemän som varit medverkande i planarbetet är Lisa Hjälsten, 
Trafikplanerare.  
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