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1 Inledning 
Detta PM är del av miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan (DP) Södra Tuna 1:3 i 

Sandviken och syftar till att redovisa utredningen av detaljplanens konsekvenser på trafiken. 

Dessutom ges resonemang kring förslag på åtgärder utifrån konsekvenserna. 

Särskilt fokus läggs på konsekvenserna vid cirkulationen mellan Gävlevägen och Järbovägen 

där en simulering av den framtida och tillkommande trafiken görs. Även korsningen mellan 

Stigen och trafikplats Sandviken Västra kapacitetsberäknas. 

2 Trafikalstring från exploateringsområdet 
För att uppskatta trafikalstring från de detaljplanen så är det första steget att uppskatta hur 

mycket yta de olika användningarna kommer att bestå av. Denna uppskattning redogörs för 

nedan. 

2.1 Ytanvändning i exploatering 

Under samtal med Sandviken kommun 2021-01-29 framgick att detaljplanen, som är under 

bearbetning i skrivande stund, sannolikt kommer att möjliggöra för 2–3 plan, enligt Figur 2-1 

nedan. 

 

Figur 2-1: Utkast till detaljplan för Södra Tuna 1:3 under bearbetning med uppskattat antal våningsplan 
(baserat på möte med Sandviken kommun 2021-01-29) i röda siffror.  
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Ytorna har mätts upp enligt tabellen nedan. 

Tabell 2-1: Sammanställning av ytor i detaljplan uppdelat på användning och antal plan. 

Användning (antal plan) 

Kvartersmark 

(kvm) 

av vilken prickmark 

(kvm) 

Industri & Tekn. anl. (3 plan) 7 400 900 

Industri & Tekn. anl. (2 plan) 6 700 1 100 

Detaljhandel, Verksamheter & Kontor (2 plan) 5 800 1 100 

Verksamheter, Detaljhandel & Kontor (3 plan) 12 400 100 

Totalt 32 300 3 200 

 

Inom varje område finns flera olika användningar och för de bruna och beigea områdena (se 

Figur 2-1) är ordningen i vilken användningarna listas olika. För respektive område antas de 

förstnämnda användningarna i beteckningen utgöra en större andel av ytan än de efterföljande 

användningarna, enligt Tabell 2-2 nedan. 

Tabell 2-2: Antagande om ytfördelning inom egenskapsgränser. 

Användning Industri Tekn. anl. Detaljhandel Verksamheter Kontor 

Industri & Tekn. anl. (3 plan) 80% 20% 0% 0% 0% 

Industri & Tekn. anl. (2 plan) 80% 20% 0% 0% 0% 

Detaljhandel, Verksamheter & 
Kontor (2 plan) 0% 0% 50% 30% 20% 

Verksamheter, Detaljhandel & 
Kontor (3 plan) 0% 0% 30% 50% 20% 

 

Resulterande yta för respektive användning blir enligt Tabell 2-3 nedan. 
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Tabell 2-3: Beräknad förväntad fördelning av fastighetsmark uppdelat på användning. 

Användning Industri Tekn. anl. Detaljhandel Verksamheter Kontor 

Industri & Tekn. anl. (3 plan) 5 920 1 480 0 0 0 

Industri & Tekn. anl. (2 plan) 5 360 1 340 0 0 0 

Detaljhandel, Verksamheter & 
Kontor (2 plan) 0 0 2 900 1 740 1 160 

Verksamheter, Detaljhandel & 
Kontor (3 plan) 0 0 3 720 6 200 2 480 

Totalt 11 280 2 820 6 620 7 940 3 640 

 

Nedanstående stycken redogör för i stora drag hur BTA:er har uppskattats utifrån fotavtryck. 

Detaljer och beräkningar finns i fliken BTA till trafikalstring i bilaga 1. 

I detaljplanen framgår ingen begränsning för hur stor del av kvartersmarken som får bebyggas. 

Det innebär, teoretiskt, att hela ytan skulle kunna bebyggas med 2–3 våningar höga byggnader. 

Det bedöms dock som orimligt varför endast en andel, enligt nedan, av kvartersmarken antas 

kunna bebyggas.  

Bruttoarea (BTA) brukar användas vid beräkning av parkeringsplatser och trafikalstring. En 

faktor på 0,8 används för att räkna om byggnadernas totala ytor till BTA. 

Olika schablontal med antal parkeringsplatser per 1000 kvm BTA används för att uppskatta 

antal parkeringsplatser. Dessa baseras på tidigare projekt i likvärdiga miljöer. 

Varje parkeringsplats antas alstra en viss mängd resor under den dimensionerande timmen för 

cirkulationen. 

Ovanstående ger totalt ca 18 000 kvm BTA i detaljplanen och 134 fordonsrörelser under den 

dimensionerande timmen1. 

De framtagna BTA:erna används också som indata i Trafikverkets trafikalstringsverktyg vilket 

uppskattar årsmedeldygnstrafiken (ÅDT:n) till 1 982 fordon per dygn2 vilket motsvarar ca 218 

fordonsresor under den dimensionerande timmen, inkl. nyttotrafik.  

Genomsnittet mellan de två bedömningsmetoderna bedöms utgöra en rimlig uppskattning av 

trafikalstringen under den dimensionerande timmen. Det blir 176 fordonsrörelser per timme. 

 
1 Se fliken BTA till trafikalstring i bilaga 1 för detaljer. 
2 Se omräkning från resultat i bilaga 2 (från gamla BTA:er) till nya i fliken Trafikalstringsverktyg i 
bilaga 1. 
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3 Cykelparkering 
Sandviken har ingen antagen norm för cykelparkering. Detta förslag på antal cykelplatser per 

1000 kvm BTA tagits fram av trafikplanerare på kommunen och baseras på cykelparkeringstal i 

jämförbara kommuner: 

• Kontor: 14 

• Externhandel: 10 

• Industri: 4 

Medan talen för kontor och externhandel bedöms som rimliga så bör läget för den 

industriverksamhet som hamnar i exploateringsområdet motivera ett högre parkeringstal än 4 

platser per 1000 kvm BTA. P-talet för industri föreslås bli det dubbla, alltså 8 

cykelparkeringsplatser per 1000 kvm BTA. 

Om parkeringstalet för externhandel appliceras på detaljhandel i exploateringen och 

parkeringstalet för industri på industri, teknisk anläggning och verksamheter så erhålls värdena i 

Tabell 3-1 nedan. 

Tabell 3-1: Cykelparkering i exploateringsområdet. 

 Industri Tekn. anl. Detaljhandel Verksamheter Kontor Totalt 

kvm BTA 6 835 1 709 2 714 4 416 1 952 17 626 

P-tal 8 8 10 8 14 - 

Cykelplatser 55 14 27 35 27 158 

 

 

4 Trafikvolymer 
Trafikflödet för den studerade cirkulationen uppskattas i detta avsnitt genom att: 

1. ta in tidigare utförda mätningar längs vägsträckor vid cirkulationen i fråga, 

2. utföra kompletterande mätning lägst Gävlevägen väster om cirkulationen, 

3. räkna upp befintliga mätningar till målåret 2040, 

4. applicera en GPS-metod på värdena från punkt 1–3 för att få fram en svängfördelning, 

alltså hur många trafikanter som svänger höger, vänster eller kör rakt fram genom 

cirkulationen för respektive ben, 

5. utreda hur trafiken kan förväntas fördelas mellan de tre trafikplatserna när trafikplatsen 

vid Järbovägen är klar och hur detta påverkar trafikflödena i cirkulationen, samt 

6. applicera omfördelningen av trafik enligt punkt 5 och addera trafik alstrad från 

detaljplaneområdet och serverhallen norr om detaljplaneområdet. 
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4.1 Trafikmätningar 

Trafikmätningar från Trafikverket och Sandvikens kommun används som underlag för att 

beräkna trafiken under målåret 2040. Dessa räknas, från respektive mätår, upp med 1,15 % och 

1,4 % per år för personbil respektive lastbil, i enighet med Trafikverkets trafikuppräkningstal3. 

Resulterande ÅDT för mätpunkterna närmast cirkulationen blir med dessa uppräkningar enligt 

Figur 4-1 nedan. Mätningarna förtäljer inte hur svängfördelningen är i cirkulationen. Detta 

uppskattas genom analysen i avsnitt 4.2. 

 

Figur 4-1: Trafikvolymer (ÅDT) vid cirkulation mellan Järbovägen, Gävlevägen och Sveavägen i 
Sandviken, uppräknade med schablon från mättillfälle till år 2040. 

4.2 Dagens trafikmönster genom cirkulationen 

Enligt trafikmätningar i Figur 4-1 uppgår den sammanlagda ÅDT:n för trafiken på vägarna som 

leder in till cirkulationen år 2040 till 47 0194. Även om vissa av mätningarna är gjorda en eller 

några korsningar bort från cirkulationen antas de motsvara det trafikflödet in och ut ur 

cirkulationen. Det ger en total ÅDT för cirkulationen på 23 5105. Enligt tre mätningar från 

kommunen uppgår maxtimmestrafiken till ca 9,25 % av ÅDT:n på vägarna. Detta ger 2 175 

fordon i cirkulationen under maxtimmen. 

Med hjälp av data från TomTom6 beräknas svängfördelning för trafiken genom cirkulationen 

enligt Tabell 4-1 nedan. 

 
3 Trafikuppräkningstal för EVA och manuella beräkningar 2017-2040-2065, Trafikverket, 2020-
06-15 
(https://www.trafikverket.se/contentassets/fa072eeb2fb24cada5c4142e4ad84ad1/2020/trafikupp
rakningstal---vaganalyser-eva-och-manuella-berakningar-200615.pdf) 
4 Se flikarna Trafikmätningar och Trafik i cirkulationen i bilaga 1 för detaljer. 
5 Hälften av den sammanlagda ÅDT:n för vägarna eftersom varje fordonsrörelse registreras två 
gånger. 
6 Se bilaga 3 och fliken Trafik i cirkulationen i bilaga 1. 
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Tabell 4-1: Svängfördelning genom cirkulationen. Andelen anger andel av total trafikvolym genom 
cirkulationen under mättillfället. 

Ursprung\Destination Gävlevägen Ö Järbovägen Gävlevägen V Sveavägen 

Gävlevägen Ö 1% 7% 19% 7% 

Järbovägen 6% 0% 4% 4% 

Gävlevägen V 17% 4% 1% 6% 

Sveavägen 9% 6% 8% 1% 

 

När svängfördelningen multipliceras med det totala antalet fordon i cirkulationen under 

maxtimmen erhålls trafikvolymerna i Tabell 4-2 nedan. 

Tabell 4-2: Trafikvolymer genom cirkulationen år 2040 under maxtimme med svängfördelning. 

Ursprung\Destination Gävlevägen Ö Järbovägen Gävlevägen V Sveavägen 

Gävlevägen Ö 27 161 421 163 

Järbovägen 123 5 85 77 

Gävlevägen V 363 91 22 122 

Sveavägen 198 136 166 14 

 

Värdena ovan tar inte hänsyn till nya trafikmönster med hänsyn till den nya trafikplatsen eller 

tillkommande trafik från datacentret eller exploateringsområdet. Dessa redogörs för i avsnitten 

nedan. 

4.3 Fördelning av trafik på de tre trafikplatserna 

Trafikverket planerar för en ny trafikplats mellan de två trafikplatserna Sandviken Östra och 

Sandviken Västra, se Figur 4-2. Trafikplatsen har utretts översiktligt i en trafikutredning 

framtagen av Sweco år 20147. I denna studie gjordes en ansats om att ca 10 % av trafiken från 

E16 skulle belasta den nya trafikplatsen. Detta bedöms som lågt och bör detta studeras 

närmare8. 

 
7 Kapacitetsanalys Trafikplats Tuna, Sweco, 2014-04-08 
8 Även författaren av den tidigare rapporten anser att en mer detaljerad studie bör göras. 
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Figur 4-2: Läge för ny trafikplats mellan E16 och Järbovägen, norr om Sandviken, mellan dagens två 
trafikplatser. 

4.3.1 Metod 

För att kunna ge en bättre uppskattning av andelen trafik från E16 som kommer att använda 

den nya trafikplatser så har en särskild metod tillämpats. Metoden syftar till att identifiera den 

snabbaste färdvägen från och till olika punkter i Sandviken för målpunkter och ursprung längs 

E16, både öster och väster om Sandviken. Metoden förklaras nedan.  

Restiden mellan punkter i Sandviken och de tre anslutningspunkterna till E16 har hämtats in. Till 

dessa restider adderas restiden från anslutningspunkterna till två platser på E16 öster och 

väster om Sandviken så att för varje punkt så finns 6 restider för följande färdvägar: 

• via Sandviken Östra till en punkt på E16 öster om Sandviken 

• via Sandviken Västra till en punkt på E16 öster om Sandviken 

• via Tuna till en punkt på E16 öster om Sandviken 

• via Sandviken Östra till en punkt på E16 väster om Sandviken 

• via Sandviken Västra till en punkt på E16 väster om Sandviken 

• via Tuna till en punkt på E16 väster om Sandviken 

Samtliga restider har hämtats via API för från Google Distance Matrix Service.  

Både tur och returresor har hämtats och genomsnittet för dessa har använts i studien. 
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Restiderna som har hämtats har inga restidstillägg, utan motsvarar restiden vid fritt flöde.  

Trafikanter antas föredra den resväg som är kortast enligt ovanstående tilvägagångssätt. Då blir 

preferenser trafikplatser enligt resultaten nedan. 

4.3.2 Resultat 

I Figur 4-3 nedan visas den föredragna trafikplatsen beroende på ursprungsplats och 

destination enligt ovanstående metod. 

 

Figur 4-3: Föredragen trafikplats för trafikanter innan tillkomst av ny Trafikplats (Tuna). Västra halvcirklar 
motsvarar preferenser för trafikanter mot väst och västerifrån och de högra halvcirklarna motsvarar 
preferenser för trafikanter mot öst och österifrån. 

Figur 4-3 visar att personer med antingen ursprung eller destination i de östra delarna av 

Sandviken föredrar den östra trafikplatsen, oavsett om de ska österut eller västerut på E16. 

Platser i västra Sandviken föredrar den västra trafikplatsen. Övriga delar, inklusive Östanbyn 

föredrar den östra trafikplatsen för trafik österut eller österifrån på E16 och den västra 

trafikplatsen för trafik västerut eller västerifrån på E16. 

Figur 4-4 nedan visar samma sak som Figur 4-3, fast inkluderar ett tredje färdvägsalternativ: 

Trafikplats Tuna. 
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Figur 4-4: Föredragen trafikplats för trafikanter efter tillkomst av ny Trafikplats (Tuna). Västra halvcirklar 
motsvarar preferenser för trafikanter mot väst och västerifrån och de högra halvcirklarna motsvarar 
preferenser för trafikanter möt öst och österifrån. 

Ur Figur 4-3 och Figur 4-4 ovan går att urskilja följande: 

• Samtliga delar av ny bebyggelse (norr om Trafikplats Tuna) föredrar den nya 

trafikplatsen oavsett om deras målpunkt eller ursprung är öster eller väster om 

Sandviken. 

• I området runt cirkulationen mellan Gävlevägen, Järbovägen och Sveavägen så 

kommer alla trafikanter som ska till eller från E16 att föredra Trafikplats Tuna framför de 

andra trafikplatserna. 

• I området Barrsätra, mellan Gävlevägen, Sveavägen, Fredriksgatan och Västerled, så 

kommer de trafikanter med målpunkt eller ursprung öster om Sandviken att föredra 

Trafikplats Tuna framför de andra trafikplatserna. 

• I nästan hela Västanby och Östanby så kommer de trafikanter med målpunkt eller 

ursprung väster om Sandviken att föredra Trafikplats Tuna framför de andra 

trafikplatserna. 
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• I övriga områden i Sandviken så ändras inte preferenserna för trafikplatserna. De 

förväntas använda samma trafikplatser som innan oavsett om de ska till eller kommer 

från ost eller väst. 

Ytan inom tätorten Sandviken9 fördelas ut så att varje kvadratmeter ges föredragna trafikplatser 

som motsvarar den mätpunkt som de ligger närmast. Resulterande totala ytor blir enligt Tabell 

4-3 nedan10. 

Tabell 4-3: Summering av hur stora ytor (hektar) inom Sandviken tätort vars invånare och besökare 
föredrar de olika trafikplatserna i nuläget (där Trafikplats Tuna inte är ett alternativ) och i framtiden (där 
Trafikplats Tuna är ett alternativ).  

 Nuläge Framtid 

Målpunkt/ursprung Östra Västra Tuna Totalt Östra Västra Tuna Totalt 

Ost 1 156 616 0 1 772 1 010 518 244 1 772 

Väst 300 1 472 0 1 772 288 1 074 410 1 772 

 

I Tabell 4-3 ovan går bland annat att utläsa att i nuläget så är det en större yta vars invånare 

och besökare föredrar den västra trafikplatsen än den östra trafikplatsen. Trafikmätningar från 

Trafikverket visar dock att det är mer trafik genom den östra trafikplatser. Det kan förklaras av 

att fler trafikanter har sin målpunkt öster om Sandviken än väster om Sandviken och att de 

områden vars invånare och besökare föredrar den östra trafikplatsen har högre 

befolkningstäthet.  

Förändringen mellan nuläge och framtid (efter öppnande av Trafikplats Tuna) i Tabell 4-3 ges 

av Tabell 4-4 nedan. 

Tabell 4-4: Den relativa förändringen av yta inom Sandviken tätort vars invånare och besökare föredrar de 
olika trafikplatserna (Sandviken Östra och Sandviken Västra). Eftersom Tuna inte har någon trafik i nuläget 
så går det inte att ta fram en relativ skillnad för den.11 

Målpunkt/ursprung Östra Västra 

Ost −13% −16% 

Väst −4% −27% 

 

Tabell 4-4 används för att omfördela trafiken från dagens två trafikplatser till de tre trafikplatser 

som kommer att finnas efter att Trafikplats Tuna har öppnats.  

 
9 Enligt Statistiska centralbyrån (https://www.scb.se/vara-tjanster/oppna-data/oppna-
geodata/tatorter/, hämtat 2021-02-05) 
10 Se fliken Fördelning av trafik på 3 trafikplatser i bilaga 1 för detaljer. 
11 Denna beräknas istället genom att lägga ut kvarvarande resor efter att förändringarna på 
trafikplatserna Sandviken Östra och Sandviken Västra har applicerats. Totalsumman ska 
fortfarande vara densamma oavsett om det är två eller tre trafikplatser som trafiken fördelas på. 
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Trafiken på trafikplatserna har mätts upp och uppskattats av Trafikverket, se avsnitt 4.1. Dessa 

värden har räknats upp till att motsvara 2040 års trafikflöden enligt schablon framtagen av 

Trafikverket. När Trafikplats Tuna öppnar förväntas trafikflödena i förändras enligt Tabell 4-4. 

Den trafik som bortgår från respektive trafikplats flyttas till Trafikplats Tuna. Resulterande 

trafikvolymer blir enligt Tabell 4-5 nedan, se beräkningar i flikarna Trafikmätningar och 

Fördelning av trafik på 3 trafikplatser i Bilaga 1. 

Tabell 4-5: Trafikflöden (ÅDT) på trafikplatserna Sandviken Östra, Sandviken Västra och Tuna, uppmätta 
och uppräknade till år 2040, samt omfördelade med anledning av den nya trafikplatsen. 12 

 Dagens fördelning Framtida fördelning (omfördelade) 

Målpunkt/ursprung Östra Västra Tuna Totalt Östra Västra Tuna Totalt 

Ost 11 118 2 621 - 13 739 9 710 2 204 1 825 13 739 

Väst 1 164 7 315 - 8 479 1 101 5 340 2 038 8 479 

Båda, totalt 12 282 9 936 - 22 218 10 811 7 543 3 863 22 218 

 

I Tabell 4-5 går bland annat att utläsa följande: 

• Trafikplats Tuna kommer att trafikeras av ca 4 000 fordon per dygn från Sandviken 

tätort, i nästan jämn fördelning österut och västerut på E16. 

• Trafiken från Sandviken tätort på Trafikplatsen Sandviken Östra kommer att minska 

med ca 1500 fordon per dygn och Sandviken Västra med ca 2500 fordon per dygn. 

• De flesta resor som byter preferens till Trafikplats Tuna är de med målpunkt i väster 

som idag använder den västra trafikplatsen och trafik med målpunkt i öster som idag 

använder den östra trafikplatsen. Detta kan förklaras av att denna trafik, i relativt stor 

utsträckning passerar cirkulationen mellan Järbovägen, Gävlevägen och Sveavägen, 

vilket gör den närliggande trafikplats Tuna till ett nytt attraktivt alternativ. 

4.4 Nya trafikmönster i cirkulationen med anledning av ny trafikplats 

I detta avsnitt görs en analys av hur de förändrade trafikmönstren i avsnitt 4.3 ovan påverkar 

trafiken i den studerade cirkulationen. 

 
12 En betydande del av trafiken från och till öster vid trafikplatsen Sandviken Öster kommer från 

bebyggelse längs Järbovägen norr om E16. Eftersom denna bebyggelse inte ingår i Sandvikens 

tätort (från vilken all trafikalstring i analysen kommer) dras en trafikmängd motsvarande 50 % av 

trafikflödet på Järbovägen norr om E16 av från det ostliga trafikflödet på trafikplatsen Sandviken 

Östra. Detta motsvarar ca 2 600 fordon (ÅDT). Övrig trafik som alstras utanför tätorten bedöms 

vara försumbart liten. 
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4.4.1 Metod 

Sandviken tätort delas upp i fyra områden: en för varje väg in i cirkulationen, se Figur 4-5. För 

varje delområde beräknades, på samma sätt som hela tätorten beräknades i avsnitt 4.3, 

föredragna trafikplats i nuläget, när endast trafikplatserna Sandviken Östra och Sandviken 

Västra är alternativ och i framtiden, när även Trafikplats Tuna är ett alternativ.  

 

Figur 4-5: Sandviken tätort indelad i fyra delar utifrån vilken sida om cirkulationsplats mellan Järbovägen, 
Gävlevägen och Sveavägen de ligger på. 

Förändringen av resepreferenserna kombineras med indelningen av tätorten och hur många 

resor ytorna motsvarar, enligt Tabell 4-5 så att förändringen av trafikflödet genom cirkulationen 

framgår. Exempelvis alstrar det södra delområdet en viss mängd trafikanter. Av dessa är det en 

del som tidigare föredrog trafikplatsen Sandviken Östra, men efter öppnande av den nya 

trafikplatsen föredrar Trafikplats Tuna. Denna del av trafikmängden tas bort från trafikflödet 
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mellan Sveavägen, genom cirkulationen, till Gävlevägen österut och adderas till trafikflödet 

mellan Sveavägen, genom cirkulationen, till Järbovägen13. 

Utöver ovanstående justeringar antas 50 % av trafiken på Järbovägen norr om E16 ha målpunkt 

eller ursprung öster om Sandviken och därför använda trafikplatsen Sandviken Östra idag, men 

Trafikplats Tuna när den öppnas. Eftersom denna trafik idag går via cirkulationen så tas den 

bort. 

Resulterande justeringar i trafikflödet utifrån det nya färdmönstret med anledning av öppnandet 

av den nya trafikplatsen blir enligt Tabell 4-6 nedan14. 

Tabell 4-6: Trafikflödesjusteringar (fordon under maxtimme) i studerad cirkulationsplats med anledning av 
öppnandet av den nya trafikplatsen. 

Ursprung\Destination Gävlevägen Ö Järbovägen Gävlevägen V Sveavägen 

Gävlevägen Ö 0 −42 −74 −33 

Järbovägen −42 0 6 47 

Gävlevägen V −74 6 0 −14 

Sveavägen −33 47 −14 0 

 

4.5 Tillkommande trafik från datacentret 

Enligt trafikutredning för datacentret norr om exploateringsområdet15 beräknas området alstra 

808 fordonsresor per dygn (ÅDT). Detta uppskattas ge 98 fordon under cirkulationens 

dimensionerande timme. Av detta uppskattas 

• 40 vara södergående fordon in till cirkulationen, 

• 4 vara norrgående fordon ut från cirkulationen och 

• 54 fordon vara trafik som inte passerar cirkulationen16. 

Denna trafik i cirkulationens norra ben (Järbovägen) antas fördelas mellan de andra tre benen 

jämnt. Det ger ett tillägg till trafikvolymerna i Tabell 4-7 enligt nedan. 

 
13 För detaljer och fler exempel på hur trafik antas omfördelas, se fliken Ny fördelnings påverkan 
på cirkulation i Bilaga 1. 
14 Se fliken Ny fördelnings påverkan på cirkulation i bilaga 1 för beräkningar. 
15 Trafikutredning Datacenter, Cowi, 2019-05-23 
16 Se antaganden och beräkningar i fliken Trafikalstring till cirkulationen i bilaga 1. 
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Tabell 4-7: Tillkommande trafik från datacentret uppdelat på ursprung och destination i cirkulationen under 
dimensionerande timme. 

Ursprung\Destination Gävlevägen Ö Järbovägen Gävlevägen V Sveavägen 

Gävlevägen Ö 0 1 0 0 

Järbovägen 13 0 13 13 

Gävlevägen V 0 1 0 0 

Sveavägen 0 1 0 0 

4.6 Tillkommande trafik från exploatering 

Exploateringen uppskattas uppgå till totalt ca 18 000 kvm BTA och alstra 176 fordonsresor 

under cirkulationens dimensionerande timme17. 

Dessa beräknas, på samma sätt som trafiken alstrad av datacentret, belasta cirkulationen med 

54 södergående och 3 norrgående resor enligt svängfördelningen i nedan. 

Tabell 4-8: Tillkommande trafik från exploateringen uppdelat på ursprung och destination i cirkulationen 
under dimensionerande timme. 

Ursprung\Destination Gävlevägen Ö Järbovägen Gävlevägen V Sveavägen 

Gävlevägen Ö 0 1 0 0 

Järbovägen 18 0 18 18 

Gävlevägen V 0 1 0 0 

Sveavägen 0 1 0 0 

 

4.7 Sammanlagda trafikvolymer i cirkulation 

Genom att addera Tabell 4-2, Tabell 4-6, Tabell 4-7 och Tabell 4-8 erhålls de sammanlagda 

trafikvolymerna genom cirkulationen för år 2040. Dessa blir enligt Tabell 4-9 nedan. 

 
17 Se avsnitt 2, samt antaganden och beräkningar i fliken BTA till trafikalstring i bilaga 1. 
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Tabell 4-9: Slutgiltiga trafikvolymer uppdelat på ursprung och destination i cirkulationen under 
dimensionerande timme för år 2040. 

Ursprung\Destination Gävlevägen Ö Järbovägen Gävlevägen V Sveavägen 

Gävlevägen Ö 27 121 346 130 

Järbovägen 112 5 123 155 

Gävlevägen V 288 100 22 108 

Sveavägen 165 186 152 14 

 

Dessa används som ingångsvärden i simulering redovisad i avsnitt 5 nedan. 

5 Trafiksimulering av cirkulationen 
Cirkulationsplatsen nya utformning simuleras i programvaran Vissim 2020 med trafikprognosen 

för år 2040. Vissim 2020 är mikrosimuleringsprogram med en hög detaljnivå på interaktion 

mellan olika trafikanter. 

Cirkulationsplatsens framkomlighet i form av kölängd i dess tillfarter, har studerats i 

trafiksimuleringen. Utformningen baseras på pågående projektering av cirkulationen, se Figur 

5-1 nedan. 
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Figur 5-1: Ny, planerad utformning av cirkulationen mellan Gävlevägen, Järbovägen och Sveavägen. 

Ingångsvärden för fordonstrafiken i simuleringen är enligt Tabell 4-9. Gång- och cykeltrafik har 

mätts upp av Sandviken kommun 2021-02-18 16:06-16:22. Dessa ger totalt 114 GC-trafikanter 

för målåret, vilka har använts i simuleringen.18 

 

 
18 Se fliken GC-trafik i bilaga 1. 
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Figur 5-2: Medelvärde av kölängd (lila linjer) under eftermiddagens maxtimme år 2040. 

 

 

Figur 5-3: Maxvärde av kölängd (röda linjer) under eftermiddagens maxtimme år 2040. 
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Resultaten visar att kölängderna är korta och att framkomligheten är god. Längst kölängd 

uppstår på Järbovägens tillfart och uppgår till 36 meter (ca 5 bilar) i medeltal under 

eftermiddagens maxtimme, se Figur 5-2, och maximalt 94 meter kö (ca 13 bilar), se Figur 5-3. 

6 Översiktlig analys av trafikflöden 
Ett fritt körfält har normalt en kapacitet på ca 1 200 fordon per timme, antaget i genomsnitt 3 

sekunder mellan fordon. Normalt brukar maxtimmen motsvara 10 % av ÅDT. Det innebär att 

varje körfält har en ungefärlig kapacitet på 12 000 fordon per dygn (ÅDT).  

Järbovägen och Gävlevägen på ömse sidor om exploateringsområdet har vardera 2 körfält19. 

Detta ger en ungefärlig kapacitet på 24 000 fordon per dygn för var och en av dessa vägar. E16 

har 4 körfält20. Det ger en ungefärlig kapacitet på 48 000 fordon per dygn. 

Exploateringsområdet uppskattas alstra 1761 fordon per dygn. Se Figur 6-1 nedan hur 

tillkommande trafik förhåller sig till dagens trafikvolymer uppräknade till att motsvara 

trafikvolymer år 2040. 

 

Figur 6-1: Översiktlig bild över trafikvolymer vid exploateringsområdet, uppräknade med schablon till år 
2040. Vita vägar i bild har en ungefärlig kapacitet på 12000 fordon per dygn medan gula (förutom ramper) 
har en ungefärlig kapacitet på 24000 fordon per dygn. 

 
19 1 körfält per riktning 
20 2 körfält per riktning 
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Av vägarna som exploateringsområdet ansluter till så är Järbovägen den med mest trafik. Där 

uppskattas det färdas 5264 fordon per dygn (år 2040). Det motsvarar normalt 526 fordon under 

maxtimmen vilket blir 263 fordon per riktning. För varje körfält blir det i genomsnitt ca 13,7 

sekunder mellan fordon21. Antaget att samtliga av de 1761 alstrade resorna görs via den östra 

tillfarten så blir det ca 41 sekunder mellan fordon in och ut ur området under maxtimmen22 (som 

sannolikt är olika för in- och utfarter, samt kan skilja sig från Järbovägens maxtimme).  

Oavsett hur den tillkommande trafiken fördelas mellan de två anslutningspunkterna till 

exploateringsområdet så bedöms det, baserat på stycket ovan, högst osannolikt att den 

tillkommande trafiken skulle innebära kapacitetsproblem för de anslutande delarna av vägnätet. 

7 Kapacitetsberäkning av korsning vid trafikplats Sandviken Västra 
Korsningen mellan Stigen/exploateringsområdet och trafikplats Sandviken Västras västgående 

av- och påfartsramp, se Figur 7-1, har kapacitetsberäknats med programvaran Capcal 3.9. 

Kapacitetsberäkningen sker för eftermiddagens maxtimme som inträffar kl. 17-18 enligt 

trafikmätning på E16. Dygnsflöden för år 2040 erhålls från kapitel 6, dock saknas prognos för 

Stigen. Trafikmätning för Stigen har erhållits från år 2012 i dess västra ände där flödet är ca 50 

fordon per riktning under eftermiddagens maxtimme. 

 

Figur 7-1. Studerad korsning vid trafikplats Sandviken Västra. 

 
21 Normalt inträffar maxtimmen vid olika tidpunkter i de olika riktningarna, men här antas de 
inträffa samtidigt för att ge marginal i analysen. I det här fallet är det sannolikt att maxtimmen 
längs Järbovägen i sydlig riktning inträffar någon gång på förmiddagen medan den, i nordlig 
färdriktning, inträffar på eftermiddagen. 
22  3600 / ((1761 x 10 %) / 2) ≈ 41 

Exploatering 

Stigen 
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Trafikens maxtimmesandel av dygnets flöde approximeras med mätning på E16 västgående 

riktning kl. 17-18. Maxtimmesandelen uppmäts till 13,3 %, andelen lastbilstrafik uppmäts till 9,7 

%. Trafik från och till exploateringsområdet uppgår till 176 fordon under eftermiddag maxtimme 

och adderas till övriga trafikflöden år 2040. Som ett värsta scenario antas att samtliga av dessa 

176 fordon trafikerar den studerade korsningen. Trafikmängderna i korsningen blir då enligt 

Figur 7-2. Belastningsgraden i korsningen blir då som mest 24 % och ingen köbildning uppstår. 

Belastningsgrad för väjningskorsningar rekommenderas normalt till högst 60 %. 

 

 

Figur 7-2. Trafikflöden i studerad korsning kl. 17-18, år 2040. 
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8 Slutsats och diskussion 
Cirkulationen håller på att byggas ut med ett extra körfält mellan det östra och norra benet och 

dessutom förväntas den nya trafikplatsen minska trafiken i cirkulationen med mer än vad 

trafiken ökar till följd av datacentret och exploateringen. Nettoeffekten blir alltså mindre trafik i 

cirkulationen, samtidigt som cirkulationens kapacitet ökas i och med det nya körfältet. 

Simuleringen visar inget behov av åtgärder på cirkulationen. Köbildningen på Järbovågen i 

sydlig riktning in mot cirkulationen går dock, i högtrafiktid, ibland fram till och förbi korsningen 

mellan Järbovägen och Skogsfruvägen, ca 50 m norr om cirkulationen. Detta kan förhindra 

svängar över det södergående körfältet om de södergående trafikanterna inte lämnar plats i 

korsningen. Beteendet i denna korsning bör observeras för att säkerställa att inga 

trafiksäkerhets- eller framkomlighetsproblem uppstår på grund av köbildningen.  

Korsningen mellan Stigen och trafikplats Sandviken Västra beräknas få som mest 24 % 

belastningsgrad vilket innebär god framkomlighet utan köbildning. 

Vägarna som exploateringsområdet ansluter till bedöms ha tillräckligt med överkapacitet i 

dagsläget för att kunna hantera den tillkommande trafiken från exploateringsområdet. 

Detta PM fokuserar endast på trafikalstringens påverkan på platser utanför exploaterings-

området. I kommande skeden i exploateringsprocessen bör trafiken inne på området och andra 

trafikslag än biltrafik studeras.  

På en plats som denna, som är avskilt från staden med en kraftig barriär som motorväg är det 

särskilt viktigt att säkerställa goda möjligheter till yteffektiva och miljövänliga transportalternativ, 

såsom gång, cykel och kollektivtrafik.  
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