
 

0 

 

SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE 

Trafikutredning i samband med ny detaljplan för 

Åsbyggeby 8:40, Hagströmsvägen 
 
 

  

Upprättad av 

Tyréns AB 

Gäller för 

 

Antal sidor  

8 

Diarie nr 

 

Beslutad av   

 

Datum  

2018-07-06 



 

1 

 

Innehållsförteckning 

Bakgrund 2 

Nuläge, framtida förutsättningar 2 

Analys av dagens situation 2 

Framtida förutsättningar 4 

Behov av förbättringar 4 

Studerade alternativ 4 

Alternativ 1, Gångbana till befintliga hållplatslägen 4 

Alternativ 2, Gångbana till befintliga hållplatslägen samt ny 

timglashållplats 4 

Bedömning av alternativen 5 

Rekommendation 5 

Rekommenderat alternativ, Gångbana till befintliga 

hållplatslägen 5 

Påverkande faktorer 5 

Kostnadsanalys 7 

 

Bilagor 

Bilaga 1 Markplaneringsplan, ritningsnr T-10.1-101 

Bilaga 2 Normalsektioner, ritningsnr M-16.2-101 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Bakgrund 

Sågbocken AB planerar för ett nytt villaområde i Åsbyggeby, fastigheten Åsbyggeby 8:40, Gävle 

kommun. Inför detta upprättar Samhällsbyggnad Gävle en detaljplan (se Figur 1). Som ett 

underlag till detaljplanen har Samhällsbyggnad Gävle anmodat Sågbocken AB att upprätta en 

mindre trafikutredning. Sågbocken AB har gett i uppdrag åt Tyréns AB att ta fram föreliggande 

trafikutredning. 

Utredningen ska ligga till grund för de investeringar som kan komma att kravställas i samband 

med exploateringen. Fokus i utredningen är trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter och möjlig-

heterna att ta sig mellan exploateringsområdet och befintliga hållplatser vid vägen Finntä, se 

Figur 1.  

 
Figur 1. Översikt ny detaljplan Åsbyggeby 8:40. Hållplatslägen markerade BHP. 

Nuläge, framtida förutsättningar 

Analys av dagens situation 

Genom Åsbyggeby löper den kommunala vägen Hagaströmsvägen. Hagaströmsvägen är den 

huvudväg som binder samman området med andra områden och målpunkter och som gående, 

cyklister och bilister behöver använda. Vägens är smal och utformad som tvåfältsväg med ingen 

eller minimal vägren. Enligt NVDB (Trafikverkets nationella vägdatabas) varierar vägbredden 

mellan 5 och 6,5 m. Närmaste busshållplats från exploateringsområdet är placerad vid 

anslutningen av vägen Finntä, där hållplatslägena för respektive körriktning är något förskjutna 

(se Figur 1). Vid båda hållplatslägena finns grusytor vid sidan av den asfalterade körbanan (se 

Figur 1 och Figur 5). 
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Skyltad hastighet på Hagaströmsvägen är generellt 40 km/h, men vid den aktuella sträckan är 

hastigheten begränsad till 30 km/h. Det har inte genomförts någon hastighetmätning, men det 

bedöms som troligt att medelhastigheten överstiger skyltad hastighet längs stora delar av vägen. 

Kommunen har fått in synpunkter om att det upplevs som riskfyllt att färdas längs vägen som 

oskyddad trafikant.  Inga olyckor är rapporterade till STRADA (Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition) på aktuell sträcka mellan år 2000 och 2017.  

I Trafikverkets kravdokumet VGU (Vägar och gators utformning) anges att en väg för dubbel-

riktad trafik med en vägbanebredd under 6 meter ska utformas som en enfältig väg utan 

mittlinje, se Figur 2 och Figur 3. Kommuner har dock ingen skyldighet att följa VGU.  

 

 
Figur 2. Utdrag ur Trafikverkets krav på en väg som är smalare än 6 meter. 

 
Figur 3. Illustration, enfältig väg utan mittlinje. 
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Framtida förutsättningar 

Vid en exploatering av fastigheten Åsbyggeby 8:40 förväntas antalet gående och cyklister längs 

Hagströmsvägen att öka. Behovet att ta sig mellan exploateringsområdet och busshållplatserna 

på ett säkert sätt blir viktigt, särskilt för skolbarn.  Även biltrafiken förväntas öka något med ett 

ökat antal boende. Trafikökningen i sig bedöms inte utgöra ett problem, då trafikflödena i 

nuläget är relativt låga. 

Behov av förbättringar 

I samband med planerad exploatering inom Åsbyggeby 8:40 bedöms det främsta behovet 

avseende trafiksituationen längs Hagaströmsvägen vara att skapa en säker passage från 

exploateringsområdet till och från busshållplatserna vid Finntä.  

Studerade alternativ 

För att förbättra trafiksituationen, avseendemöjligheten att röra sig mellan Åsbyggeby 8:40 och 

busshållplatserna vid Finntä, har en längsgående gångbana på Hagaströmsvägen studerats 

(Alternativ 1). Det bedöms också vara möjligt att komplettera gångbana med en timglashållplats 

(Alternativ 2). 

Alternativ 1, Gångbana till befintliga hållplatslägen 

En kantstensbunden gångbana kan löpa parallellt med Hagströmsvägen på vägens norra sida. 

Den totala befintliga vägbredden bedöms inte tillåta att gångbanor anläggs på båda sidor av 

Hagaströmsvägen. På södra sidan av vägen finns en fastighet (Åsbyggeby 29:9) med ett bostads-

hus mycket nära vägen, vilket inte ger utrymme att placera en gångbana på Hagaströmsvägens 

södra sida. Det bedöms inte vara lämpligt att gångbanan byter sida, varför en gångbana bör 

anläggas på Hagaströmsvägens norra sida. 

Alternativ 2, Gångbana till befintliga hållplatslägen samt ny timglashållplats 

Enligt detta alternativ kombineras en ny gångbana med att en så kallad timglashållplats (se 

Figur 4) anläggs.  

 
Figur 4. Illustration, timglashållplats. Källa: VGU. 
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Bedömning av alternativen 

En gångbana ger ökad säkerhet för oskyddade trafikanter vid förflyttning längs Hagaströms-

vägen, mellan exploateringsområdet och hållplatserna. En timglashållplats bedöms kunna ge 

ytterligare ökad säkerhet för på- och avstigande bussresenärer. En timglashållplats kan dock 

orsaka företeelser som är negativa ur trafiksynpunkt, exempelvis att bilister gör olämpliga 

omkörningar av bussar före hållplatsen eller att bilister ökar hastigheten vid ett förestående 

möte bil-buss för att hinna passera hållplatsen innan bussen når fram. Dessutom finns en kurva 

strax öster om hållplatsen, vilket ger begränsad sikt på sträckan. Vidare anger VGU att timglas-

hållplatser endast ska anläggas i tätort (aktuellt område kan snarare klassas som landsbygd). 

Det bör också finnas utrymme för utryckningsfordon vid sidan om hållplatsen, vilket av 

utrymmesskäl blir vårt att uppfylla på den aktuella platsen. En timglashållplats kan även 

försvåra snöröjningen.  

Rekommendation 

Även om en timglashållplats skulle öka säkerheten för på- och avstigande vid busshållplatsen, 

bedöms den även kunna medföra en rad negativa konsekvenser (se ovan), varför en gångbana 

fram till befintliga hållplatser (Alternativ 1) rekommenderas och har studerats vidare. 

Rekommenderat alternativ, Gångbana till befintliga 
hållplatslägen  

Alternativ 1, att anlägga en gångbana längs Hagaströmsvägens norra sida mellan Åsbyggeby 

8:40 och befintliga hållplatslägen vid Finntä, har studerats vidare avseende påverkande 

administrativa och fysiska faktorer. En förprojektering och översiktlig kostnadskalkyl tagits 

fram för alternativet.  

Påverkande faktorer  

I Boverkets föreskrifter och allmänna råd anges bland annat följande som är av vikt för aktuellt 

område:  

 En gångyta bör 

a) vara så horisontell som möjligt – eftersom en längslutning brantare än 1:50 kan vara svår att 

använda för personer med nedsatt rörelseförmåga, 

b) inte luta mer än 1:50 i sidled, 

c) vara 2,00 meter bred eller vara minst 1,80 meter bred och ha vändzoner med jämna 

mellanrum, 

d) vid öppningar i t.ex. staket, häckar och dylikt vara minst 0,90 meter bred, 

e) vara fri från hinder, 

f) vara väl åtskild från cykelbana och körbana, samt 

g) särskiljas från möbleringszon med exempelvis avvikande markbeläggning. 

När släta gångytor kombineras med ojämna gångytor som har en annan beläggning bör den 

släta gångytan vara minst 0,90 meter bred och förses med mötesplatser och vändzoner för att 

fungera t.ex. för personer med rollator. 

För att uppfylla Boverkets föreskrifter och råd enligt ovan bör en gångyta således vara minst 

1,8 m bred och luta mindre än 2%.  
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För Åsbyggby 8:40 finns en detaljplan från 1992. Även då planerades för bostadsbebyggelse på 

fastigheten, men detaljplanen realiserades inte inom angiven genomförandetid (5 år). Enligt 

planarkivet på Gävle kommuns hemsida omfattas det aktuella området inte av några andra 

detaljplaner. Det finns således ingen befintlig detaljplan att ta hänsyn till.  

Aktuellt område är inte beläget inom vattenskyddsområde.  

Mellan Åsbyggeby 8:40 och hållplatsläget vid Finntä finns tre fastigheter som angränsar till 

Hagaströmsvägens norra sida; Åsbyggby 8:43, 8:44 och 8:26 (se Figur 5 och Tabell 1). Ytter-

ligare två fastigheter har infart från Hagaströmsvägen; Åsbyggeby 8:8 och 8:20 (se Figur 5 och 

Tabell 1). 

 
Figur 5. Berörda fastigheter längs aktuell sträcka av Hagaströmsvägen. Hållplatslägen markerade BHP. Källa: 
eniro.se. 

Tabell 1. Berörda fastigheter längs aktuell sträcka av Hagaströmsvägen. Se även karta i Figur 5. 

Fastighet Adress Kommentar 

Åsbyggeby 8:40 Hagströmsvägen 150 Exploateringsområdet 

Åsbyggeby 8:43 Hagströmsvägen 152 Gångbana passerar fastighetsgränsen vid Hagaströmsvägen 

Åsbyggeby 8:44 Hagaströmsvägen 154 Gångbana passerar fastighetsgränsen vid Hagaströmsvägen 

Åsbyggeby 8:8 Israels backe 6 Infart till fastigheten kommer korsa ny gångbana 

Åsbyggeby 8:20 Hagaströmsvägen 156 Infart till fastigheten kommer korsa ny gångbana 

Åsbyggeby 8:26 Hagaströmsvägen 158 Gångbana passerar fastighetsgränsen vid Hagaströmsvägen 

Åsbyggeby 29:9 Hagaströmsvägen 155  

8:40 

8:43 

8:44 

8:26 

BHP 

BHP 

29:9 

8:8 

8:20 
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Ett vägdike går parallellt med vägen på dess norra sida och längs del av sträckan (vid fastig-

heterna 8:43 och 8:44) är marken på andra sidan diket högre än befintlig vägbana.  

Som underlag till förprojekteringen har en inmätning av vägområdet utförts. Inmätningsdata 

omfattade vägområdet till och med dikesbotten, varför höjden på dikeskrönet ej varit känd vid 

projekteringen. Höjd på dikeskrön och angränsande tomtmark har avlästs från höjdkurvor på 

grundkartan, vilket kan innebära viss felmarginal. 

Förprojekterat förslag redovisas på ritningar i Bilaga 1 (Markplaneringsplan) och Bilaga 2 

(Normalsektioner). Förslaget innebär att bredden på befintlig körbana blir intakt, och gång-

banans bredd blir 2 m.  

För att överbrygga höjdskillnader längs sträckan och undvika intrång på tomtmark föreslås att 

ett kantstöd anläggs även på insidan av gångbanan (mot tomtmarken) på del av sträckan (ca 12 

m, vid fastigheten Åsbyggby 8:26). Vidare föreslås en ca 26 m lång stödmur vid gränsen till 

fastigheterna Åsbyggeby 8:43 och 8:44. Se ritningar i Bilaga 1 och Bilaga 2. 

Gångbanan ianspråktar den mark där det idag går ett vägdike. Vid detaljprojektering bör det 

studeras om det krävs avvattning avseende markvatten från tomterna norr om vägen. Att 

anlägga en dränerningsledning under gångbanan eller en brunn med anslutande dagvatten-

ledning bedöms i nuläget vara två möjliga alternativ.  

Inga befintliga belysningsstolpar, dagvattenanordningar eller träd berörs av förprojekterat 

förslag. Däremot berörs tre skyltstolpar, vilka kommer behöva flyttas. Vidare finns servis-

ledningar för vatten och spillvatten till fastigheten Åsbyggeby 8:44, som korsar föreslagen 

gångbana. Gångbanan berör också två markförlagda elkablar, en som korsar gångbanan in till 

Åsbyggeby 8:44 och en som går längs med gångbanan i ca 15 m vid fastigheterna Åsbyggeby 

8:44 och 8:43. Det kan krävas att den ledning som går längs med (under) föreslagen gångbana 

måste flyttas i samband med att gångbanan anläggs, alternativt att ledningen läggs om i över-

byggnaden för gångbanan, beroende på ledningens djup. 

Kostnadsanalys 

En grov kostnadsuppskattning för utförandet av förprojekterat förslag har tagits fram, se Tabell 

2. Den sammanlagda entreprenadkostnaden beräknas som summan av utförandekostnad (85%) 

+ projekteringskostnad (7%) + övrig byggherrekostnad (8%). För den totala kostnaden görs 

sedan ett pålägg på 20 % av entreprenadkostnaden för oförutsedda kostnader. 

Enligt utförd kalkyl bedöms den totala kostnaden bli ca 714 000 kr, se Tabell 2. 
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Tabell 2. Kostnadskalkyl för utförande av förprojekterat förslag på gångbana. 

Utförandekostnad Mängd Enhet Á-pris inkl arbete 

och material 

Totalt (kr) 

  Borttagning av jordmån 99 1m3 183,65 18 181 

  Jordschakt Fall A 32 1m3 83,09 2 659 

  Jordschakt Fall B 36 1m3 243,24 8 757 

  Fyllning för väg Fall A 32 1m3 46,60 1 491 

  Förstärkningslager tjocklek 350mm 184 1m3 398,70 73 361 

  Obundet bärlager tjocklek 80mm 525 1m2 32,94 17 294 

  Bundet bärlager tjocklek 50mm 84 1m2 198 16 632 

  Slitlager tjocklek 40mm 525 1m2 187 98 175 

  Stödremsa bredd 0,25 tjocklek 40mm 167 1m 40,32 6 733 

  Materialskiljande lager N3 724 1m2 12,26 8 876 

  Fräsning 167 1m2 80,75 13 485 

  Rivning hela lager tjockleken 166 1m2 49,45 8 209 

  Kantstöd 193 1m 691,54 133 467 

  Stödmur 25,5 1m 3398 86 649 

  Grässådd och jord till slänt 102 1m2 106,25 1 812 

  Flytt skyltar med stolpe och fundament, utförande i jord 3 st 300 900 

Utförandekostnad, summa (85%)    505 681 

Projekteringskostnad (7%)    42 000 

Byggherrekostnad (8%)    48 000 

Entreprenadkostnad    595 000 

Oförutsett (20 % av Entreprenadkostnad)    119 000 

TOTAL KOSTNAD    714 000 

 






