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Förord 

 

I februari 2016 fick Trivector Traffic i uppdrag av Västerås Stad att ta fram en 
trafikutredning för Västerås hamn och Hacksta. Utredningen innehåller en be-
skrivning av områdets förutsättningar idag och vilken utveckling området står 
inför samt ger förslag på en övergripande struktur för området och mer detalje-
rade förslag på korsningspunkter och särskilda gatusnitt.  

Arbetet har genomförts av tekn. Dr. Joachim Karlgren, MSc Ida Brogren, 
civ.ing. Joakim Slotte och civ. ing. Alexander Börefelt. Tekn. Dr. Helena Sjö-
strand har kvalitetsgranskat rapporten. Helena Hansson och Marie Joelsson, 
Västerås Stad, har varit beställare och kontaktpersoner för uppdraget.  

Göteborg, juni 2016 

Trivector Traffic AB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



i 

 Trivector Traffic 

 

Sammanfattning 

Västerås Stad arbetar för tillfället med en ny fördjupad översiktsplan för Väs-
terås hamn och Hacksta. Området som berörs av den fördjupade översiktspla-
nen står inför flera förändringar, vilket bland annat väntas generera ökade tra-
fikmängder för samtliga trafikslag. Denna trafikutredning syftar till att utreda 
och säkerställa att infrastrukturen blir väl fungerande så att boende, besökare 
och verksamma kan ta sig till och igenom området på ett gent, tryggt och trafik-
säkert sätt.  

Utredningen startade med en workshop  där de mest prioriterade bristerna och 
behoven pekades ut och förslag på lösningar togs fram.  Området är i stort be-
hov av trafiksäkerhetsåtgärder, förbättrade gång- och cykel- och kollektivtrafi-
kanslutningar, tydligare utformning av Sjöhagsvägen, korsningsåtgärder för 
ökad framkomlighet, tydligare skyltning, järnvägskopplingar till hamnen, ny 
väg genom Hacksta och in- och utfart till Block 71. De föreslagna lösningarna 
har studerats och bearbetats utifrån områdets faktiska förutsättningar så som 
trafikflöden, vägutrymme, funktion, grönområden och kulturminnen. För områ-
det har ett antal principer arbetats fram som föreslås vara vägledande för ut-
vecklingen. På en övergripande nivå föreslås i utredningen att befintlig väg-
struktur bevaras i möjligaste mån och kompletteras med säkra gång- och cykel-
vägar där länkar saknas och upphöjda passager där så är möjligt. Genom 
Hacksta föreslås en ny väg och järnväg dras intill varandra och sammanlänkas 
med övrig infrastruktur i öster och väster. Kollektivtrafiken ses över och kom-
pletterande linjedragning föreslås för att täcka in hela Hackstas verksamhets-
område och vidare ut till Dingtuna. Vidare beskrivs mer detaljerade förslag på 
utformning för Sjöhagen inklusive korsningspunkter samt översiktliga utform-
ningsförslag för Slakterigatan, Saltängsvägen och förslag på planskild korsning 
vid Johannisbergsvägen/Kraftvärmegatan.  

Resultat och rekommendationer baseras på hur stor inverkan åtgärderna har på 
den fysiska omgivningen i form av utbyggnadskrav och ändrad infrastruktur. 
Exempel på förslag som inte kräver ny eller ändrad infrastruktur är att fokusera 
på enkla åtgärder som att skylta om för trafiken, att strukturera upp parkeringen 
och att utreda vilka av verksamheterna som verkligen behöver vara i hamnen. 
Åtgärder som kräver viss ny infrastruktur, men som kan ingå i befintligt vägnät, 
är bland annat att samla mindre utfarter till några få större och mer trafiksäkra 
korsningar, att genomgående höja standarden på gång- och cykelvägnätet och 
att hastighetssäkra korsningar. De åtgärder som kräver ny- och ombyggnad av 
infrastrukturen föreslås genomföras i ett mer samlat grepp för att minska påver-
kanstiden och uppnå samordningsvinster. Exempel på åtgärder är att bygga om 
korsningarna Sjöhagsvägen/Johannisbergsvägen  och Slakteriga-
tan/Sjöhagsvägen till cirkulationsplats samt bygga om korsningen Johan-
nisbergsvägen/Kraftvärmegatan till en planskild korsning.  
 
1 Mälarenergis nya panna för förbränning av flis som ska öppna 2019 
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Läshänvisning 

För att underlätta läsning av rapporten ges nedan en beskrivning av rapportens 
samtliga kapitel. 

Kapitel 1 – Bakgrund beskriver kortfattat bakgrunden till utredningen och 
dess syfte och mål samt vilka övergripande dokument som ligger till grund för 
arbetet. 

Kapitel 2 – Förutsättningar beskriver nuläget i trafiksituationen inom utred-
ningsområdet för samtliga trafikslag.  

Kapitel 3 – Övergripande trafikstruktur och principer innehåller ett antal 
principer som utredningen föreslår ska ligga till grund för fortsatt utveckling av 
området samt beskriver på ett övergripande sätt förslag på framtida trafikstruk-
tur för hela området.   

Kapitel 4 – Utformningsförslag beskriver föreslagna åtgärder för utformning-
en av vägarna och korsningspunkterna inom utredningsområdet mer detaljerat. 

Kapitel 5 – Sammanställning av åtgärdsförslag och kostnader listar de åt-
gärder som föreslås för utredningsområdet och redovisar översiktlig kostnads-
bedömning av åtgärderna. 

Kapitel 6 – Slutsatser och rekommendationer beskriver i punktform i vilken 
ordning respektive åtgärd bör genomföras med hänseende på omgivningspå-
verkan och kostnadsbedömning.  

Bilaga 1 – Sammanställning av workshop redovisar de brister och behov som 
framkom under en för hela området gemensam workshop samt de prioriterade 
åtgärder som genererades. Materialet från workshopen har legat till grund för 
förslagen som arbetats fram i utredningen.  

Bilaga 2 -  Grov kostnadsbedömning visar tabell med Kreeras bedömning av 
kostnader för åtgärdsförslagen i utredningen. 
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1 Bakgrund 

Västerås stad har påbörjat arbetet med en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Västerås hamn och Hacksta. Planen ska ange en långsiktig inriktning för ut-
vecklingen av riksintresset hamnen och övriga verksamheter med behov av 
närhet till flera olika trafikslag. Området som berörs av den fördjupade över-
siktsplanen står inför flera förändringar och expansion av verksamheter, vilket 
bland annat väntas generera ökade trafikmängder för samtliga trafikslag. Om-
byggnader och upprustning av kajer, muddringsarbeten i hamnbassängen samt 
planerade miljöåtgärder möjliggör utveckling av hamnverksamheten. Det är 
beslutat att Södertälje sluss ska byggas om och att Mälarfarleden ska muddras 
vilket innebär att mälarsjöfarten kommer att bli ett allt attraktivare alternativ till 
landtransporter till och från Mälarregionen. En viktig parameter för att området 
ska kunna utvecklas är att säkerställa att infrastrukturen blir väl fungerande så 
att boende, besökare och verksamma kan ta sig igenom området, till och från 
arbetsplatser samt besöksmål i området, på ett gent, tryggt och trafiksäkert sätt.  

1.1 Syfte och mål 
För att få en helhetssyn över den framtida trafikstrukturen och hur den kan han-
tera framtida behov av trafikförsörjning har Västerås stad gett Trivector i upp-
drag att genomföra en trafikutredning för området. Syftet med utredningen är 
att analysera och belysa områdets trafikförsörjning och funktion samt i detta 
arbete beakta gång- och cykeltrafikanters trafiksäkerhet, kollektivtrafikens ka-
pacitet samt yrkesfordonens framkomlighet. Utredningen ska ge en helhetssyn 
över all infrastruktur, både befintlig men även i denna utredning föreslagen ny 
infrastruktur, eller sådan som föreslagits i redan beslutade exploateringsavtal. 
Även förslag från andra utredningar, såsom utvecklingsplan för hamnen, har 
betydelse för denna utredning. Att klargöra på vilket sätt dessa olika förslag kan 
bidra till att lösa de identifierade problem och brister i området är denna utred-
nings huvudsyfte.  

1.2 Geografisk avgränsning 
Utredningsområdet är beläget sydväst om Västerås stadskärna, direkt söder om 
järnvägen. I föreliggande rapport kommer nedan illustrerade benämningar av 
delområden, vägar och större företag att användas.  

 



2 

Trivector Traffic 

 

 
Figur 1-1  Planområdet för pågående fördjupad översiktsplan (blå punktmarkering). Detta 

område utgör även denna utrednings avgränsning, förutom att även Sjöhagsvä-
gen österut, till Strandbron, ingår i utredningen (se röd punktmarkering). Vidare il-
lustreras ett antal delområden med tillhörande benämningar, vägar och större fö-
retag på kartan. Karta från Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad.  
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Figur 1-2  Del av utredningsområdet, västra delen av hamnen och Sjöhagen med Saltängen 
och Munkboängen. Karta från Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad.  
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Figur 1-3  Del av utredningsområdet, östra delen av hamnen och Sjöhagen med Sjöhags-

vägen och Lögarängsbadet. Karta från Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås 
stad.  

1.3 Arbetsupplägg 
Arbetet med trafikutredningen startade med ett platsbesök där Trivector till-
sammans med representanter från Västerås stad besökte området och studerade 
befintlig trafikstruktur. Därefter samlades värdefull information in vid en för 
hela utredningsområdet gemensam workshop. Workshoppen genomfördes till-
sammans med tjänstemän från kommunen, Trafikverket, Länsstyrelsen, Kollek-
tivtrafikmyndigheten och ett urval av berörda verksamhetsutövare och fastig-
hetsägare. En övergripande bild av nuläget presenterades av Trivector och där-
efter fick samtliga närvarande ge sin bild av nuläget och eventuella brister i 
funktion och utformning. I nästa del av workshoppen diskuterades vilka åtgär-
der som behövs på lång och kort sikt för att bristerna ska åtgärdas och målen 
ska nås. Uppkomna brister förslag på åtgärder dokumenterades och efter 
workshoppen gavs deltagarna möjlighet att lämna synpunkter på denna doku-
mentation (se resultatet av workshopen i bilaga 1).  

Gustavs-
viksgatan 

Kolvägen 

Krangatan 

Oljevägen 

Strandbron 

Hamngatan 



5 

Trivector Traffic 

 

I nästa fas av arbetet sorterades åtgärderna och arbetades in i utredningen. För-
slag på en övergripande trafikstruktur med avseende på samtliga trafikslag ut-
formades och mer detaljerade förslag på utformning av korsningar och vissa 
gatusnitt togs fram i flera steg där skisser stämdes av med beställaren och kor-
rigerades. Parallellt med detta har rapporten skrivits och stämts av med bestäl-
laren. Slutligen togs en översiktlig kostnadsbedömning för de olika åtgärderna 
fram.  

1.4 Tidigare planeringsarbete och befintligt underlag 

1.4.1 Gällande planer 

ÖP 2026 

Kommunfullmäktige i Västerås antog översiktsplan 2026, ÖP 2026, i december 
2012. Det övergripande formulerade målet är att Västerås ska vara attraktivt 
och ekologiskt, ekonomiskt, socialt och kulturellt hållbart. Samspelet mellan 
stad och landsbygd är viktigt. Människor och människors aktiviteter och behov 
står i centrum. Utifrån målen om ett hållbart och klimatsmart Västerås har ett 
antal strategier formulerats som ska ge Västerås möjlighet att växa och utveck-
las samtidigt som behovet av klimatpåverkande transporter och exploatering av 
brukningsvärd mark begränsas. Av dem har följande strategier ansetts vara ap-
plicerbara på Översiktsplan för Västerås hamn och Hacksta och berör därmed 
föreliggande trafikutredning:  

 Attraktiv regionstad 
 Kreativt näringslivsklimat 
 Bygg staden inåt 
 Kulturarv och utveckling i samklang 
 Enkelt att gå och cykla 
 Kollektivtrafiknätet som ryggrad 
 Hushålla med naturresurserna 
 Stärk landskapsvärdena 

ÖP 59 

2011-11-10 antog Kommunfullmäktige i Västerås stad Översiktsplanen för 
Hacksta, ÖP 59, med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. ÖP 59 visar hur 
Hackstaområdet kan utvecklas till ett verksamhetsområde för i första hand lo-
gistikföretag och andra verksamheter med behov av närhet till hamn, överord-
nat vägnät och järnväg. Området ska få en grön profil där storskaliga byggnader 
och verksamheter balanseras av ett nätverk av gröna stråk. Ett nytt vägnät plan-
eras inom området. Nuvarande Saltängsvägen stängs av för genomgående tra-
fik, vilket ger verksamheten vid ICA:s centrallager möjligheter att utvecklas i 
enlighet med intentionerna i gällande detaljplan och medger en utveckling av 
kombiterminalen. En ny genomfartsväg i öst-västlig riktning föreslås. Denna 
utgör en förlängning av Sjöhagsvägen och sammanbinds i väster med Söderle-
den. En ny tvärförbindelse mellan Sjöhagsvägen och Saltängsvägen bedöms 
förbättra trafikflödet i området. Översiktsplanen är relativt ny och bedöms i 
delar fortfarande som aktuell, men till följd av nya planeringsförutsättningar för 



6 

Trivector Traffic 

 

Västerås hamn finns det ett behov av en ny fördjupad översiktsplan som omfat-
tar både Västerås hamn och Hacksta.  

ÖP 48 

En fördjupad översiktsplan för Sjöhagen-Västra hamnen, ÖP 48, antogs av 
Kommunfullmäktige den 24 april 1996. Inriktningen var att tillgodose hamnens 
ökade ytbehov samt behovet av större markområden för kraftvärmeproduktion. 
Översiktsplan för Sjöhagen och Västra hamnen bedöms som inaktuell i stora 
delar. 

1.4.2 Planerad och pågående byggnation 

För närvarande pågår och planeras flera projekt i och i närheten av utrednings-
området. Exempelvis pågår detaljplanearbete för del av Västerås 2:111. Syftet 
med planen är att möta den efterfrågan på mark som finns i anslutning till Väs-
terås hamn. Samtidigt pågår arbete med detaljplan för Hacksta industriområde 
där syftet är att se om det är möjligt att utöka verksamhetsområdet och att titta 
på hur det kan anpassas efter dagens förutsättningar och till förfrågningar om 
etablering. 

Befintligt badhus vid Lögarängen ska byggas om på samma plats och väntas bli 
invigt i början av 2019. Ny skola i Hakongården ska öppna 2018. En ny vatten-
park planeras intill Johannisbergs flygfält. Ett nytt truckstopp planeras vid Väs-
terledsmotet, vilket skapar möjlighet att även flytta tankstationen från Hacksta 
till samma ställe. ICA:s verksamhet i Hacksta planerar att expandera, vilket 
påverkar gatustrukturen genom Hacksta då Saltängsvägen stängs av. Detaljpla-
nearbete pågår för nytt resecentrum utmed Kungsängsgatan. Västerås hamn står 
inför stora förändringar med muddring av hamnbassängen och eventuell flytt av 
RoRo-läge.  
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2 Förutsättningar 

I kapitlet nedan beskrivs utredningsområdets riksintresse för kommunikationer 
och de förutsättningar som har legat till grund för arbetet med rapporten.  

2.1 Riksintresse 
Ett utpekande av trafikslagens riksintresse innebär att transportsystemet ska 
erbjuda medborgarna och näringslivet i alla delar av landet en god, miljövänlig 
och säker infrastruktur som är samhällsekonomiskt effektiv och  långsiktigt  
hållbar.  

Surahammarsvägen – Johannisbergsvägen – Sjöhagsvägen – Oljevä-
gen/Kraftvärmegatan respektive Västerleden – Köpingsvägen – Johannisbergs-
vägen/Sjöhagsvägen – Oljevägen/Kraftvärmegatan utgör anslutning till en ut-
pekad hamn av riksintresse2. I den tidigare översiktsplanen för Hacksta, ÖP 59, 
föreslås att en ny tillfart från väster via Västerleden – Söderleden till Sjöhags-
vägen bör ersätta Köpingsvägen – Johannisbergsvägen som riksintresse. 

Sträckan Västerås – Eskilstuna utgör riksintresse för järnväg. Till riksintresset 
för järnväg hör också stationen och Västerås kombiterminal.  

Västerås hamn är av riksintresse för sjöfarten. Området väster om Johan-
nisbergsvägen är reserverat för framtida lagringsområden. Munkboängen ingår 
också i riksintresseområdet med hänvisning till att det här ligger en kombiter-
minal. Även influensområdena för befintligt hamnområde respektive angivna 
expansionsområden omfattas av miljöbalkens och plan- och bygglagens be-
stämmelser om riksintresse. Transporter till och från hamnen måste säkerstäl-
las. Möjligheterna att transportera farligt gods till och från hamnen måste beak-
tas. Anslutande vägar är således av riksintresse för vägtrafik. Anslutningsspåren 
till kombiterminalen på Munkboängen ingår också liksom utdragsspår och ut-
rymme för framtida triangelspår. 

 
2 Västerås Översiktsplan 2026 med utblick mot 2050, KF 2012-12-06, Västerås Stad 
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Figur 2-1 Kartan visar riksintressen inom planområdet. Karta från Stadsbyggnadsförvalt-

ningen, Västerås stad. 

2.2 Vägtrafik 

2.2.1 Vägnät 

Stora delar av utredningsområdet har ett vägnät som är dimensionerat för stora 
fordon vilket gör att trafikytorna kan upplevas som stora och svåröverblickbara 
för bilförare. Men det finns också många mindre vägar som är mycket smala, 
exempelvis omkring Lundby kyrka. Då området vuxit ut i olika etapper och fått 
förändrad karaktär (området omkring Slakterigatan är ett exempel) så är vissa 
delar av infrastrukturen mindre lämpad för att hantera de trafiksituationer som 
uppstår idag. Exempelvis har behovet av att hantera besökstrafik, kollektivtra-
fikpendling, cykelpendling inom utredningsområdet uppstått på senare tid och 
trafiksystemet har inte anpassats för detta. 

2.2.2 Väghållare 

De flesta vägarna inom planområdet är enligt nationella vägdatabasen (NVDB) 
kommunala vägar, men Johannisbergsvägen är statlig från korsningen med 
Tidövägen och söderut. Även Tidövägen är statlig. Detta innebär att eventuella 
förslag på förändringar för dessa vägavsnitt måste stämmas av och samordnas 
med Trafikverket. 
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Figur 2-2 Väghållare inom planområdet. Källa: NVDB 

2.2.3 Skyltad hastighet 

På gatorna inom Sjöhagen är högsta tillåtna hastighet 50 km/h. Närmast city är 
Sjöhagsvägen skyltad med 50 km/h i övrigt är hastigheten 60 km/h, utöver 
sträckan från väster om Lögarängsbadet till där spåren korsar Sjöhagsvägen 
mellan Oljevägen och Kolvägen där hastigheten är 50 km/h. Inom hamnområ-
det är högsta tillåtna hastighet 30 km/h. Inom planområdet har Johannisbergs-
vägen en högsta tillåten hastighet på 60 km/h. Tidövägen tillåter 70 km/h och 
Saltängsvägen genom Hacksta har en högsta tillåten hastighet på 50 km/h från 
Johannisbergsvägen fram till ICA och 70 km/h från ICA och västerut mot Sö-
derleden.  

 

Figur 2-3 Skyltad hastighet inom utredningsområdet. Källa: NVDB 
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2.2.4 Trafikflöden 

I figur 2-4 redovisas trafikflödet på utvalda sträckor inom planområdet som 
årsmedeldygn från 2015, förutom för Johannisbergsvägen söder om Sjöhagsvä-
gen som är från 2012 och Sjöhagsvägen väster om Slakterigatan som är från 
2014.  

 

Figur 2-4 Trafikflöden (ÅDT) inom utredningsområdet. Källa: Västerås stad 

De i figuren ovan angivna trafikflödena har räknats upp med 2 % per år, enligt 
kommunens generella uppräkning av fordonsmängder. Uppräknade fordons-
mängder för år 2030 och 2050 redovisas i tabell nedan.  

Tabell 2-1 Sammanställning av uppmätt trafikflöde och prognosticerat trafikflöde för 2030 respektive 
2050 (uppräkningsfaktor 2% per år). Uppgifterna anges som årsmedeldygnstrafik (ÅDT) om 
inget annat anges.  

Vägavsnitt Årtal Flöde (tung 
trafik) 

Flöde 2030 Flöde 2050 

Västerleden (norr om Köpingsvägen) 2015 2 700 (19 %) 3634 5400 

Hackstavägen 2015 1 700 (33 %) 2288 3400 

Saltängsvägen (Öster om Johannisbergsvägen) 2015 3 700 (20 %) 4980 7400 

Tidövägen (vid Gränsta) 20073 1 700 2681 4000 

Johannisbergsvägen (norr om Saltängsvägen) 2015 11 800 (10 %) 15881 24600 

Johannisbergsvägen (söder om Saltängsvägen) 20013 8 5004 15095 22430 

Johannisbergsvägen (söder om Tidövägen) 20073 7 500 11827 17574 

Johannisbergsvägen (söder om Sjöhagsvägen) 20123 7 200 (6 %) 10283 15281 

Sjöhagsvägen (väster om Slakterigatan) 2014 8 900 (9 %) 12218 18155 

Sjöhagsvägen (öster om Stenborgsgatan) 2015 12 000 (7 %) 16150 24000 

Slakterigatan (vid Saluhallen) 2015 1 900 (19 %) 2557 3800 

Djuphamnsvägen (söder om järnvägsspår) 2015 7 000 (5 %) 9421 14000 

 

 
3 Äldre siffror än 2013 tar inte hänsyn till ny kollektivtrafiksträckning och andelen tung trafik är därmed något 
osäkert. 
4 Vardagsmedeldygnstrafik (vadt), vilket normalt är 10 % högre än ådt. 
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2.2.5 Framtida vägavstängningar 

Saltängsvägen genom Hacksta kommer att stängas av när ICA expanderar (se 
röda markeringar i figur 2-5 nedan). Detta gäller även området söder om Salt-
ängsvägen, omkring väg 532, där detaljplanering pågår. Planerna medför att en 
ny väganslutning inom Hacksta, som kopplar ihop Söderleden i väster med 
Johannisbergsvägen i öster, blir nödvändig.  

 
Figur 2-5 Grundkarta där de inringade sträckorna visar framtida vägavstängningar. Karta 

från Stadsbyggnadsförvaltningen, Västerås stad. 

2.3 Järnväg 
Västerås hamn har ett strategiskt läge mitt i landet med flera vägar och järnvä-
gar som kopplar samman Västerås med Bergslagens industribygder i norr, 
Eskilstunatrakten i söder och de logistiktäta områdena runt Örebro, Kumla och 
Hallsberg5. 

I anslutning till Västerås Västra rangerbangård finns idag fyra in- och utfarter 
för järnvägstransporter från hamnområdet till det statliga järnvägsnätet. Samt-
liga spår inom hamnen klarar en största tillåten axellast för ett järnvägsfordon 
på 22,5 ton och en största tillåten vikt per meter på 6,4 ton.  

Västerås kombiterminal (VKT) är utpekad som en del i riksintresset för hamnen 
har ett fördelaktigt läge med närhet till både hamnen, Mälarbanan och anslut-
ningsvägar till väg E18. Kombiterminalen saknar dock sidospår och anslut-
ningsspår, vilket gör att den inte används idag. Detta resulterar i att godståg blir 
stående på rangerbangården Västerås Västra, där de tar upp stor kapacitet och 
orsakar stora växlingskostnader. 

 
5 Utvecklingsplan - En vägledning för utveckling av Västerås hamn 
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Figur 2-5 Utredningsområdet är markerat med blåprickad linje, rangerbangården och kom-
biterminalen är markerade i rött 

Spåren som leder söderut till hamnens verksamheter passerar idag Sjöhagsvä-
gen på tre ställen. Två av dessa passager går antingen under vägen eller på bro 
över vägen. Ett av spåren, det vid Oljevägen, korsar i plan över Sjöhagsvägen. 
Idag passerar inga tåg förbi korsningen, men planer finns på att utöka trafiken 
till så mycket som en tågpassage per timme mellan klockan 07-22, det vill säga 
ca 15 tåg per dygn. Idag byggs inga nya järnvägssträckor med plankorsningar. 
Vid större banupprustningar försöker Trafikverket i samråd med markägare 
och kommuner att ta bort plankorsningar och leda om trafiken till en annan 
säkrare plankorsning eller helst en planskild korsning alternativt öka skyd-
det till bommar. Vid en utökning av trafiken till 15 tåg per dygn bör kors-
ningen studeras vidare enligt Trafikverkets rekommendationer. 

 

Figur 2-6 Spår som korsar Sjöhagsvägen vid Oljevägen 
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2.4 Dispenstransporter 
Västerås hamns strategiska läge och funktion innebär att området även utgör 
start och målpunkt för vissa dispenstransporter. Om ett fordon eller fordonståg, 
med eller utan last, måste vara bredare, längre eller tyngre än vad grundbe-
stämmelserna medger, är det möjligt att ansöka om undantag (dispens) för just 
den transporten. Aktuella transporter till Västerås hamn kan vara 85 meter 
långa, 8 meter breda, 4,7 meter höga eller väga 1000 ton. 

2.5 Kollektivtrafik 
Områdena Hacksta och Sjöhagen trafikeras av stadsbusslinje 7 samt förortslin-
jerna 22, 23 och 32. Linjerna knyter samman Västerås centrum med Hacksta 
och Sjöhagen samt bostadsområden söder och väster om Västerås tätort. Linje 
7, 22 och 23 kör via Strandbron och Sjöhagsvägen mot Hacksta, dock är det 
bara stadsbusslinje 7 som har hållplatser inom Hacksta. Linje 32 kör istället via 
stadsdelen Hammarby, norr om Mälarbanan, in mot centrala Västerås, se figur 
2-7. I samband med denna beskrivning av nuläget bör även nämnas att det idag 
är svårt som fotgängare att ta sig till och från flera busshållplatser, exempelvis 
vid korsningen Sjöhagsvägen-Slakterigatan. 

 

Figur 2-7 Illustration av nuvarande kollektivtrafiksystem i Västerås hamn och Hacksta. 

Dagens placering av hållplatser utmed Sjöhagsvägen innebär att gångavstånd 
mellan målpunkt och busshållplats i delområdet Sjöhagen inte överstiger 500 
meter. I dagsläget försörjs däremot enbart hälften av området Hacksta med 
busstrafik vilket innebär långa gångavstånd, 2 kilometer, mellan hållplats 
Hacksta och de västligaste delarna av området. 

Enligt Västmanlands lokaltrafiks reseplanerare är restiden mellan Centralen och 
Sjöhagen (Hpl Kolvägen) 6 minuter med linje 7, 22 eller 23 medan det tar 14 
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minuter med linje 7 mellan Centralen och Hacksta (Hpl Hacksta). Respektive 
linjes trafikering under vardagar sker enligt tabell 2-3. 

Tabell 2-3 Dagens utbud av busstrafik, Västerås hamn och Hacksta. 

Linje Trafikdygn Bästa turtäthet Antal dubbelturer per dygn 

7 05.00-23.24 30 min 32 

22 05.07-23.54 30 min 34 

23 05.30-23.20 60 min 9 

32 Morgon och eftermiddag - 1 (3 anropsstyrda turer)6 

2.6 Gång- och cykeltrafik 
Inom utredningsområdet finns ett övergripande gång- och cykelnät som, via 
Saltängsvägen, förbinder västra entrén till området med områdets huvudaxel i 
nord-sydlig riktning, Johannisbergsvägen. Strax norr om utredningsområdet 
finns en gång- och cykelväg i öst-västlig riktning längs Köpingsvägen. Från 
norr nås området även från Bäckby via tunneln under Köpingsvägen och järn-
vägen. Denna cykelväg angör Saltängsvägen ca 800 meter väster om korsning-
en med Johannisbergsvägen. Längs Johannisbergsvägen finns det gång- och 
cykelväg, men mellan Saltängsvägen och Sjöhagsvägen är den belägen nästan 
200 meter öster om Johannisbergsvägen. Vidare finns det en gång- och cykel-
väg längs hela Sjöhagsvägen som leder österut. Söderut finns det, förutom 
längs Johannisbergsvägen, även gång- och cykelväg längs Tidövägen mot bo-
stadsområdet Örtagården. Denna gång- och cykelväg har även en anslutning till 
Johannisbergsvägen i höjd med Kraftvärmegatan. 

 

Figur 2-6 Cykelvägnät i utredningsområdet. Källa: Västerås stad 

Den övergripande strukturen är robust och tillgodoser det övergripande behovet 
även om den geometriska utformningen och kvaliteten på gång- och cykely-
torna kan förbättras. Från den övergripande strukturen saknas dock ofta länkar 
till målpunkter, särskilt för cykeltrafiken. 

 
6 De 3 anropsstyrda turerna trafikerar på eftermiddagen med start på Centralen och slut vid Örtagården. 
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Längs Saltängsvägen väster om Johannisbergsvägen och längs Sjöhagsvägens 
östra del håller gång- och cykelnätet god standard mellan korsningarna. Inom 
merparten av övriga delar av utredningsområdet är infrastrukturen för gång- 
och cykeltrafiken utformningsmässigt undermålig, med dålig beläggning, ingen 
eller dålig belysning, smala ytor, avsaknad av räcken och bänkar, o s v. Över-
gångsställen och överfarter där gång- och cykelvägen korsas av gator och där 
det finns behov av att korsa områdets huvudgator saknas genomgående. Exem-
pel på detta visas i figur 2-7, där också en illustration visas av hur överfarten 
skulle kunna utformas med färgad asfalt, gärna som en upphöjning, för att göra 
den säkrare. 

 
Figur 2-7  Cykelöverfart på norra sidan av Sjöhagsvägen vid korsningen med Gustavsviks-

gatan. Orange markering illustrerar hur den med färgad asfalt och eventuellt upp-
höjd överfart skulle kunna göras säkrare för gång- och cykeltrafiken. 

2.7 Trafiksäkerhet 
Inom utredningsområdet har det inte inträffat några dödsolyckor under den 10-
årsperiod som har studerats. Olyckor med mer allvarlig utgång har främst in-
träffat längs Sjöhagsvägen och Johannisbergsvägen, se figur 2-8. Många av 
olyckorna har inträffat vid Sjöhagsvägens korsningar med Djuphamnsvägen 
och Slakterigatan samt Johannisbergsvägens korsning med Saltängsvägen. Åt-
gärdsförslagen i denna utredning berör framförallt de två förstnämnda kors-
ningarna. 
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Figur 2-8  Spridning av rapporterade olyckor som inträffat inom utredningsområdet under 

10-årsperioden 2006-2015.  

Antalet olyckor per år har inte förändrats på något tydligt sätt mellan 2006–
2015, se figur 2-9. De årliga variationer som noteras kan lika gärna bero på 
yttre omständigheter och i vilken omfattning alla olyckor har rapporterats. Un-
der perioden har endast fyra olyckor med allvarlig utgång inträffat och inga 
dödsolyckor har skett. 
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Figur 2-9  Sammanställning av rapporterade olyckors svårighetsgrad och antal olyckor per 

år som inträffat inom utredningsområdet under 10-årsperioden 2006-2015. 

Fördelning av olyckor på vilka som varit i konflikt med varandra illustreras i 
konflikttabellen nedan. Tabellen visar att merparten av olyckorna är singelo-
lyckor. Vanligaste konflikterna är bil-bil, lastbil-bil och bil-cykel. Det som av-
viker mest från hur konflikttabeller brukar se ut är dock den höga andelen sing-
elolyckor för cyklister. Detta kan vittna om ett dåligt utformat och underhållet 
cykelnät. Vid en närmare analys av de lite allvarliga och måttliga olyckorna (ej 
lindriga) cykelolyckorna så har det skett ungefär 2 per år, men undantag för 
2013 då det inträffade 5 olyckor men även med undantag för de två senaste åren 
2014 (en olycka) och 2015 (ingen sådan olycka). Många av dessa allvarliga och 
måttliga cykelolyckor har angivits (i olycksdatabasen Strada) vara orsakade av 
löst grus (rullgrus).  

 
Figur 2-10  Konflikttabell för de rapporterade olyckorna inom området. 

Antal olyckor efter svårhetsgrad och år

År
Döds-
olyckor

Allvarliga 
olyckor
(ISS 9-)

Måttliga 
olyckor
(ISS 4-8)*

Lindriga 
olyckor
(ISS 1-3)

Osäker 
svårhets-
grad**

Ej person-
skade-
olyckor** Totalt

2006 0 1 3 9 0 3 16
2007 0 0 2 8 0 1 11
2008 0 0 2 8 0 1 11
2009 0 1 1 9 0 0 11
2010 0 0 3 9 0 1 13
2011 0 1 6 10 0 0 17
2012 0 0 2 9 0 0 11
2013 0 1 3 17 0 1 22
2014 0 0 5 10 1 2 18
2015 0 0 4 8 0 0 12
Totalt 0 4 31 97 1 9 142
* Varav 3 olyckor är rapporterade endast av polis som svåra olyckor. ** Ingår ej i statistiken nedan.
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3 Övergripande trafikstruktur och principer 

Nedan beskrivs förslag på övergripande strategier som rekommenderas att ligga 
till grund för den fortsatta planeringen och utvecklingen av utredningsområdet. 
Därefter presenteras förslag på en övergripande trafikstruktur för hela området.  

3.1 Förslag på övergripande principer 

3.1.1 Tydliggör vad respektive delområde ska ha för verksamheter 

Trafiksystemet behöver göras mer ändamålsenligt för att klara de krav som 
ställs på det idag. Kraven kan variera för olika delområden. För att trafiksyste-
met ska kunna anpassas till dessa krav behöver hela utredningsområdet precise-
ras med avseende på vilka verksamheter som ska vara dominerande i de olika 
delområdena. Att exempelvis låta detaljhandel etableras längs Saltängsvägen 
kan innebära att en ny typ av trafik som inte med enkelhet går att förena med 
dagens trafik genereras. För att öka tydligheten och skapa bättre förutsättning 
för acceptans hos den traditionella hamn- och industriverksamheten som delar 
samma trafikytor är det viktigt att tydliggöra var och i vilken utsträckning blan-
dad verksamhet kan och ska förekomma. 

3.1.2 Tillåt endast verksamheter som måste vara kajnära i hamnom-
rådet 

För att det ska frigöras utrymme i hamnområdet och minska trafiken dit bör 
utredas vilka av dagens verksamheter som inte måste vara lokaliserade inom 
eller i direkt anslutning till hamnområdet. En plan för hur dessa ska få hjälp 
med omlokalisering kan därefter tas fram. Tydliga kriterier för vilken typ av 
verksamhet som ska få finnas i hamnen bör tas fram för att underlätta bedöm-
ning av dagens och framtida verksamheters behov av att vara kajnära.  

3.1.3 Styr bil- och lastbilstrafiken så de inte blandas i onödan 

I största möjliga mån ska biltrafiken styras så att den använder andra trafikytor 
än de som används av den tunga trafiken vid de tider då den tunga trafiken är 
som mest intensiv och under tydligast tidspress. Detta kan exempelvis handla 
om att all trafik till Slakteriområdet styrs via Saltängsvägen för att inte komma i 
konflikt med yrkestrafik till hamnen som går via Sjöhagsvägen/Kolvägen. 
Detta kan även handla om att styra biltrafiken till andra vägar när det körs spe-
cialtransporter genom området. Vid de tillfällen som de östliga delarna av Sjö-
hagsvägen behöver stängas av krävs extra information och samordning så att 
vissa transporter flyttas till andra körvägar eller undviks. Möjligheter att införa 
tekniska hjälpmedel för denna typ av styrning bör undersökas.  
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3.1.4 Styr och reglera den tunga trafiken mer samordnat 

Genom samordning inom hela utredningsområdet kan transporterna till och 
inom området effektiviseras. Här bör även utredas möjligheter att samordna 
olika tider när lastbilar får anlända och lämna området så att det inte blir tydliga 
trafiktoppar på områdets olika tillfarter. Med ett system där det är möjligt att 
hålla koll på dessa transporter och styra dem bör det vara enklare att hantera 
specialtransporter så att de orsakar minsta möjliga störning för övriga transpor-
ter.  

3.1.5 Reglera parkering och styr den till vissa ändamålsenliga plat-
ser 

Det finns ett behov att reglera var och hur lastbilar får parkera i väntan på att 
angöra hamnen i rätt tid (just in time). Om det finns behov av komplement till 
den större anläggning som skapas vid Västerledsmotet får lastbilsparkering 
anordnas inom kvartersmark. 

Det finns även ett behov av en tydligare reglering av arbetsplatsparkeringen i 
området. Detta gäller främst inom hamnområdet där det skulle gå att frigöra 
mycket yta genom att samla merparten av de anställdas parkering i en större 
anläggning.  

3.1.6 Ta bort onödiga utfarter till huvudvägar  

Det finns önskemål från verksamheter att få egen anslutning till Sjöhagsvägen. 
Inriktningen bör istället vara att samla utfarter till vissa korsningar som är tra-
fiksäkert utformade och minimera antalet utfarter mot Sjöhagsvägen. Vilka 
utfarter som kan stängas och vilka anslutningar som kan samlas ihop behöver 
utredas när aktuella omflyttningar av verksamheter bestämts. Det kan även fin-
nas bestämmelser i detaljplaner kring utfarter som behöver ses över och kanske 
justeras. 

3.1.7 Förbättra kollektivtrafiktillgängligheten 

Kollektivtrafikutbudet i utredningsområdet är förhållandevis bra men det finns 
ändå förutsättningar för tätare kollektivtrafik.  

Innan satsningar på tätare kollektivtrafik påbörjas ska utformningen av hållplat-
ser och gångvägar till hållplatser förbättras. En enhetlig utformning av hållplat-
ser med väderskydd vid de viktigaste påstigningshållplatserna och realtidsin-
formation bör skapas. Inför dessa ändringar och eventuella utökningar av trafi-
ken bör även kampanjer gentemot arbetande och företagare i området göras, 
exempelvis med prova-på-kampanjer för kollektivtrafiken. 

3.1.8 Förbättra det övergripande cykelnätet och bygg ut det till mål-
punkterna 

Sammantaget finns ett stort behov av att upprusta det befintliga gång- och cy-
kelvätnätet i utredningsområdet. För att öka gång- och cykelpendlingen till och 
från hamnen och Hacksta behöver det befintliga gång- och cykelvägnätet göras 
tryggare, säkrare och mer tilltalande. Dessutom behöver det befintliga nätet 
kompletteras med nya länkar och nya hastighetssäkrade passager.  
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3.1.9 Öka trafiksäkerheten i korsningar med upphöjningar och refu-
ger 

Så långt som möjligt görs alla gång- och cykelpassager över huvudvägnätet 
som upphöjningar och med refuger som skiljer samtliga körfält ifrån varandra. 
Refuger ska vara minst 2 meter breda för att rymma en cykel eller en person 
med barnvagn. För att inte försämra framkomligheten och komforten för buss-
trafiken mer än nödvändigt föreslås att upphöjningar i första hand görs med så 
kallade busskuddar som breda fordon kan grensla. För att dessa ska ha tillfreds-
ställande effekt på personbilarna behöver de placeras så att personbilar inte kan 
passera vid sidan om dem.  

Gång- och cykelvägar som löper längs huvudväg görs där så är möjligt som 
upphöjda när de korsar anslutande gator. 

3.2 Övergripande trafikstruktur – förslag  
I figuren nedan illustreras det förslag på övergripande trafikstruktur som denna 
utredning kommit fram till. Figuren innehåller dagens och föreslagna strukturer 
för gång- och cykeltrafik, för övrig bil- och lastbilstrafik samt för tågtrafik. 
Föreslagen linjedragning för kollektivtrafiken med nya hållplatser illustreras i 
avsnitt 3.4 nedan. 

Grundtanken med förslaget är att bevara och använda den befintliga infrastruk-
turen så långt som möjligt men förbättra den där så behövs och effektivisera hur 
den används. Ny infrastruktur för bil samt gång och cykel föreslås i Sjöhagsvä-
gens förlängning västerut för att koppla ihop denna med Söderleden. Med en 
ändrad infart till hamnen via Kraftvärmegatan föreslås även en ny väglänk från 
dess korsning med Johannisbergsvägen och vidare till Tidövägen. I detta om-
råde, från Kraftvärmegatan till Söderleden och norrut mot Saltängsvägen, före-
slås även flera nya industrispår. De flesta föreslagna nya delar av infrastruk-
turen kommer att behöva studeras närmare, dels med avseende på var de ska 
placeras för optimal funktion, markanvändning och nytta, men även med avse-
ende på var de får minst påverkan på befintlig naturmiljö, fornlämningar, åker-
holmar, skyddsvärda träd osv. 
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Figur 3-1  Förslag till övergripande trafikstruktur för Västerås hamn och Hacksta. 
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3.3 Gång- och cykeltrafik 

3.3.1 Gång- och cykelvägnätets omfattning 

Fotgängare och cyklister ska kunna nå alla entréer på ett tillfredsställande sätt. 
Dock kan det vara acceptabelt att ha cykelvägsanslutningen till en mer centralt 
placerad cykelparkering som försörjer ett område med flera byggnader (exem-
pelvis området för saluhall och slakteri vid Slakterigatan). Västerås stad bör 
ställa krav på kompletteringar av gång- och cykelvägnätet så snart det inom 
området planeras för tillbyggnad, nybyggnad eller ändrad användning av bygg-
nader och ytor. 

3.3.2 Övergripande förslag för gång- och cykelvägnätet 

 

Figur 3-2 Förslag till övergripande gång- och cykelvägnät vid Västerås hamn och Hacksta 

Saltängsvägen 

Den befintliga gång- och cykelvägen som finns längs Saltängsvägen väster om 
Johannisbergsvägen, som leder till Söderleden, föreslås så långt som möjligt 
bevaras för gång- och cykeltrafik även efter det att Saltängsvägen har stängts 
av. 

Längs Saltängsvägen öster om Johannisbergsvägen föreslås att den gång- och 
cykelväg som leder från korsningen över järnvägen på Saltängsvägens norra 
sida förlängs till Slakterigatan. Där leds gång- och cykelvägen över till Slakte-
rigatans västra sida för att fortsätta till en ny cirkulationsplats vid Sjöhagsvä-
gen. 

Vid korsningen Saltängsvägen/Johannisbergsvägen har det inträffat flera 
olyckor där bilar blivit påkörda bakifrån för att de stannat för en cyklist. Även 
cyklister har blivit påkörda vid cykelöverfarterna. Förslaget är därför att cykel-
överfarterna markeras tydligare med avvikande beläggning och tydligare skylt-
ning. Busskuddar kan också behöva användas för att dämpa fordonens hastighet 
omkring cirkulationsplatsen och gång- och cykelöverfarterna. 
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Johannisbergsvägen 

Längs Johannisbergsvägen, mellan Saltängsvägen och Sjöhagsvägen, föreslås 
en ny gång- och cykelväg direkt väster om Johannisbergsvägen som ersättning 
för den gång- och cykelväg som går genom grönområdet öster om Johan-
nisbergsvägen (det område som ska bebyggas med Block 7). Mellan Saltängs-
vägen och Sjöhagsvägen passerar Johannisbergsvägen ett vattendrag. Den be-
fintliga bron behöver sannolikt breddas eller kompletteras för att kunna in-
rymma även en gång- och cykelväg. 

Förbi Kraftvärmegatans korsning behöver gång- och cykelvägen följa Johan-
nisbergsvägen närmare än idag då bilvägen ska lyftas upp för att tåg ska kunna 
passera under. 

Sjöhagsvägen 

Längs Sjöhagsvägen föreslås den befintlig gång- och cykelbanan i största möj-
liga mån breddas till 4 meter. Längs den norra sidan, från Slakterigatan och 
österut, bör en 3 meter gång- och cykelväg anläggas som ansluter till befintlig 
gång- och cykelväg öster om Krangatan. En säker överfart föreslås vid Slakte-
rigatan. Vidare bör gång- och cykelpassagen vid Djuphamnsvägen hastighets-
säkras med så kallade busskuddar. Vidare föreslås att gångvägen väster om 
Hamngatan, som redan idag används av många cyklister, görs om till gång- och 
cykelväg. Här kan beläggningen behöva ändras för att bättre passa cyklisters 
behov.  

Längs Sjöhagsvägens förlängning västerut föreslås en gång- och cykelväg på 
den södra sidan som även får anslutningar söderut längs Tidövägen, samt norrut 
från korsningen med Tidövägen till Saltängsvägen. Med vilken kvalitet dessa 
gång- och cykelvägar kan utföras kommer bero på vilka utrymmen som då 
kommer finnas tillgängliga.  

Inom Hacksta bör nya gång- och cykelvägar även ansluta till framtida exploate-
ringar i nord-sydlig riktning från förlängningen av Sjöhagsvägen och förbi 
Saltängsvägens befintliga gång- och cykelväg. Om den planerade överläm-
ningsbangården norr om Hacksta inte blir av eller minskas i antal spår, kan det 
även vara möjligt att anlägga en gång- och cykelväg över eller under spåren 
som kopplas samman med den befintliga gång- och cykelvägen norr om Kö-
pingsvägen och därmed ansluter till Skälby och Bäckby.  

3.3.3 Gång- och cykelpassager 

Gång- och cykelpassager längs Sjöhagsvägen och Johannisbergsvägen bör ut-
formas så att det är refuger mellan varje körfält och körriktning, så att den som 
ska korsa gatan bara behöver förhålla sig till ett körfält åt gången. Där så är 
behövligt, med hänsyn till fordons hastighet och mängden korsande gång- och 
cykeltrafik, samt lämpligt med hänsyn till mängden tung trafik och markens 
och underlagets hållbarhet, bör busskuddar eller annan hastighetsdämpning 
anläggas vid gång- och cykelöverfarterna. 



24 

Trivector Traffic 

 

3.4 Kollektivtrafik 
Både Hacksta och Sjöhagen kommer att utvecklas med fler verksamheter. Dock 
är det i dagsläget oklart i vilket omfattning och inom vilket tidsperspektiv detta 
kommer att ske. I nedanstående förslag till hur kollektivtrafiken bör utvecklas 
har främst linjedragning och placering av hållplatser behandlats. Målet bör vara 
att trafikeringen, i form av turtäthet, antal turer, restid och öppettider, ska beva-
ras eller förbättras. 

3.4.1 Förslag till framtida kollektivtrafik 

Kollektivtrafikutbudet i hamnområdet är idag acceptabelt men en justering av 
linje 7:s sträckning föreslås för att bättre täcka in tillkommande målpunkter. 
Dessutom föreslås nya hållplatser i anslutning till och väster om korsningen 
Johannisbergsvägen/Sjöhagsvägen.  

Dagens trafikutbud på busslinjerna anses vara tillräcklig även i förslaget till de 
framtida bussträckningarna. Dock föreslås linje 7 att trafikeras med 15-
minuterstrafik under högtrafik (förstärkningsturer), när underlaget för resandet 
till och från Hacksta är tillräckligt stort. 

 

Figur 3-3 Illustration av föreslaget kollektivtrafiksystem för Västerås hamn och Hacksta. 
Grön ring symboliserar föreslagen bytespunkt 

Linje 7 

För att bättre täcka in områden där nya verksamheter tillkommer föreslås linje 
7, som idag vänder vid hållplats Hacksta på Saltängsvägen, trafikera förläng-
ningen av Sjöhagsvägen västerut och vända antingen i cirkulationsplatsen vid 
Köpingsvägen eller i Dingtuna. Ett skäl till att linje 7 ska vända i Dingtuna är 
att det idag finns regiontåg och regionbuss mellan Dingtuna och centrala Väs-
terås, men det finns ingen kollektivtrafikanknytning mellan Dingtuna och 
Hacksta/Sjöhagen. 
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Valet av sträckning och ändpunkt för linje 7 bör studeras närmare i en fördju-
pad kollektivtrafikutredning. I en sådan utredning bör även studeras hur viktig 
resrelationen Dingtuna-Hacksta/Sjöhagen är. 

Linje 22, 23 och 32 

Linjerna 22, 23 och 32 föreslås trafikera samma sträckor och samma hållplatser 
som idag samt de nya hållplatser som de passerar utmed befintlig sträckning.  

Bytespunkt i Hacksta 

En ny bytespunkt för gång, cykel, bil och kollektivtrafik i Hacksta sker lämp-
ligast vid den nya hållplatsen för linje 7 och 32, se figur 3-3. För att bytespunk-
ten ska vara attraktiv för bilister att parkera vid och byta till annat färdmedel 
krävs att incitamentet att byta är större än att fortsätta resan med bil. Gruppen 
bilister som är troligast att påverka är de som reser utifrån och har målpunkt 
inne i centrum. Det kräver dock regleringar i centrum, exempelvis för att 
minska tillgängligheten till parkering. De som byter från bil ska ges goda möj-
ligheter att byta till kollektivtrafik men även att fortsätta resan till fots eller med 
cykel. Därför bör gena gång- och cykelvägar med bra standard och väderskyd-
dade cykelparkeringar anläggas. 

3.4.2 Kollektivtrafik på lång sikt: Möjligheter till BRT 

Idag finns inget behov av kapacitetsstark kollektivtrafik av BRT7-karaktär i 
utredningsområdet. Föreslagna linjesträckningar och alla utformningsförslag 
för sträckor och korsningar har dock beaktat en framtida konvertering till BRT. 
Gaturummets bredd och cirkulationsplatsernas diametrar är anpassade för ge-
nomgående busskörfält, men det kommer sannolikt att krävas viss ombyggnat-
ion av körbanor, refuger och korsningspunkter för att säkerställa att de krav 
som BRT ställer. 

3.5 Vägnät 
I följande avsnitt beskrivs översiktligt hur vägnätet föreslås förändras i framti-
den och vilka krav som behöver uppfyllas vid nya korsningspunkter som ska 
trafikeras av breda transportfordon. Därtill ges en beskrivning av vilka kapaci-
tetsbehov gatuvägnätet kan förväntas ha i framtiden och vilken kapacitetsvinst 
som kan göras genom att tydliggöra vägvisningen genom området. 

3.5.1 Föreslaget vägnät 

I figur 3-4 illustreras befintliga och nya vägdragningar i det föreslagna vägnä-
tet. Utformningen av såväl befintliga som nya vägar redovisas i detalj i kapitel 
4. I följande avsnitt ges en kort beskrivning av föreslagna nya vägar och kors-
ningspunkter. 

 
7 Bus Rapid Transit. För mer läsning om BRT-systems utformning och prestanda hänvisas till exempelvis Bus 
Rapid Transit i Sverige? En kunskapssammanställning med identifiering av forskningsfrågor, KTH, TRITA-
TEC-RR 09-001 
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Figur 3-4 Förslag till övergripande trafikstruktur för Västerås hamn och Hacksta med fokus 
på bil- och spårförbindelser. 

3.5.2 Förändrat vägnät 

I följande avsnitt beskrivs översiktligt de förändringar som föreslås i vägnätet i 
områdets västra del. Föreslagna förändringar beskrivs mer i detalj i kapitel 4. 

Saltängsvägen och förlängningen av Sjöhagsvägen 

Det är sedan tidigare beslutat att Saltängsvägen ska stängas av eller tas bort vid 
ICA, men det är inte fastställt när detta ska ske8. Som ersättning för denna väg 
föreslås, precis som i tidigare planer och utredningar, att Sjöhagsvägen förlängs 
västerut till den befintliga Söderleden. Denna nya väg anläggs parallellt med 
Saltängsvägen och direkt söder om en framtida järnväg. Från förlängningen av 
Sjöhagsvägen kan vissa anslutningsvägar till nya verksamhetsområden komma 
att behövas, men grundtanken är att dessa ska anslutas från norr för att mini-
mera antalet korsningar över järnvägen. Alla anslutningar kan för närvarande 
inte preciseras då verksamhetsområdenas utbredning och utformning är oklara.  

För att verksamheter ska kunna bedrivas i området måste den nya vägen mellan 
den befintliga Söderleden och Sjöhagsvägen/Johannisbergsvägen färdigställas 
innan Saltängsvägen stängs av. Det är också av största vikt för Hackstas och 
hamnens expansionsmöjligheter att tunneln under järnvägen som leder från 
Köpingsvägen till Söderleden förbättras så att fordon av största tillåten längd 
och höjd kan passera. Önskvärt är att tunneln förbättras så mycket att även su-
perlånga fordon9 kan passera för att köra via den nya vägen till hamnen via 
Kraftvärmegatan. 

 
8 Detta regleras i ett exploateringsavtal mellan ICA och Västerås stad 
9 Avser här fordon som är ca 85 meter långa 
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Ny och ombyggd väg och järnväg mellan förlängningen av Sjöhagsvägen och 
Kraftvärmegatan 

 

Figur 3-5 Ny föreslagen väg- och järnvägskoppling mellan förlängningen av Sjöhagsvägen 
och Kraftvärmegatan 

I syfte att möjliggöra transporter mellan den del av hamnen som försörjs av 
Kraftvärmegatan med det planerade området direkt väster om Johannisbergsvä-
gen föreslås att Kraftvärmegatan förlängs västerut. På längre sikt kan denna 
vägkoppling fungera som ett komplement till befintliga angöringsvägar till 
hamnen, men med nuvarande förutsättningar föreslås vägen i första hand vara 
avsedd för transporter som inte tillåts köras på allmän väg.  

Vid den plats där Tidövägen från söder ansluter till den framtida förlängningen 
av Sjöhagsvägen, breddas och förstärks befintlig väg så att den kan hantera 
breda, långa och tunga fordon. Strax norr om Johannisbergs flygfält föreslås 
vägen gå i en båge österut och angöra Kraftvärmegatan via en ny passage under 
Johannisbergsvägen. Parallellt med den nya vägen föreslås en ny spårdragning. 
En konsekvens av detta blir sannolikt att några eller merparten av flygfältets 
byggnader behöver flyttas. Huruvida flygfältet kan vara kvar samtidigt som 
dessa förslag på utbyggnader av infrastrukturen behöver studeras vidare. 

Norr om förlängningen av Sjöhagsvägen föreslås Tidövägen förlängas och på 
så vis koppla samman Kraftvärmegatan med övriga vägar. Området kring den 
föreslagna vägdragningen innehåller flera skyddsvärda träd och den exakta 
vägdragningen och vägutformningen påverkas av hur mycket fri yta som kan 
göras tillgänglig.  
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3.5.3 Nya korsningar 

Utformningen vid korsningspunkter beskrivs i detalj i kapitel 4. Här ges endast 
en kort beskrivning de nya korsningar som kommer att behöva hantera special-
fordon. 

 

Figur 3-6 Nya och förändrade korsningar som ska kunna hantera dispenstransporter 

Korsningarna Söderleden/Tidövägen och Kraftvärmegatan/Tidövägen ska 
kunna hantera dispenstransporter som kör i båda riktningar mellan Söderleden 
och Kraftvärmegatan. Detta innebär att en stor yta intill korsningarna behöver 
göras plan och hållas fri från fasta hinder eftersom dessa fordon har mycket 
stora svepytor. 

Korsningen Sjöhagsvägen/Johannisbergsvägen behöver utföras så att dispens-
fordon kan passera i båda riktningar mellan Sjöhagsvägen eller Johannisbergs-
vägen och Söderleden.  

3.5.4 Skyltning 

Ett enkelt, billigt och tidseffektivt sätt att förbättra situationen i området om-
kring Slakterigatan är att via skyltning fördela trafikströmmarna annorlunda så 
att trafik med tydligt olika syften inte blandas. Ett betydande trafikproblem i 
området är att tunga fordon med start- eller målpunkt i hamnen blandas med 
privatbiltrafik med start- eller målpunkt vid Slakterigatan. Detta problem kan 
förebyggas genom att exempelvis skylta mot Slakterigatan via Johannisbergs-
vägen/Saltängsvägen istället för via Sjöhagsvägen. Om detta inte får önskad 
effekt kan nästa steg vara att förhindra vissa svängrelationer i korsningen Sjö-
hagsvägen-Slakterigatan. 

3.5.5 Kapacitet – behov idag och framtid 

Enligt Västerås stads prognos för trafikökning kan en generell ökning om 2 % 
per år antas. Detta skulle innebära att trafikflödena fördubblas till år 2050, vil-
ket innebär att både Johannisbergsvägen och Sjöhagsvägen på vissa sträckor 
skulle ha trafikflöden (ÅDT) på över 24 000. 

Redan med de trafikflöden som räknats fram för år 2030 (ÅDT omkring 
15 000) behöver dubbla körfält i båda riktningar övervägas på stora delar av 
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Johannisbergsvägen och Sjöhagsvägen om inga andra vägar tillkommer. En ny 
kapacitetsstark länk som den föreslagna förlängningen av Sjöhagsvägen till 
Söderleden kommer att kunna ta emot stora trafikökningar även om den inled-
ningsvis i ett första skede tar hand om den trafik som idag nyttjar Saltängsvä-
gen väster om Johannisbergsvägen. Med Sjöhagsvägen förlängd rakt västerut 
undviks i större utsträckning belastning av fordon som kör från Sjöhagsvägen, 
via Johannisbergsvägen och västerut på Saltängsvägen mot Söderleden. Detta 
kan frigöra kapacitet på Johannisbergsvägen. Samma effekt kan uppnås om 
trafik som ska till Slakteriområdet i framtiden i första hand leds via Saltängsvä-
gen. Därtill kan den föreslagna väglänken mellan Saltängsvägen och Sjöhags-
vägens förlängning fungera som en avlastning till Johannisbergsvägen. 

Om det blir tydliga kapacitetsproblem i området så finns det möjlighet att 
trimma systemet eller bredda vissa delar för att öka kapaciteten. Johannisbergs-
vägen norrut från Saltängsvägen kan dock inte ta emot några tydliga trafikök-
ningar jämfört med idag och där blir sannolikt kostsamt att bredda vägen då den 
utgörs av en bro över järnväg och Köpingsvägen. Även Sjöhagsvägen kan bli 
problematisk att bredda vid delen närmast Johannisbergsvägen då den där pas-
serar på en bro över Fullriggargatan. Eventuellt kan ett tredje körfält i den mest 
belastade riktningen adderas. Längre österut bör inga tydliga problem för 
breddning av vägen finnas, men det skulle sannolikt innebära att delar av da-
gens eller planerade ytor för gång- och cykeltrafiken behöver tas i anspråk (vil-
ket inte är något som rekommenderas). 

Innan det är aktuellt att genomföra några fysiska förändringar av vägstrukturen 
behöver effekterna av omledningen av trafiken till slakteriområdet, den nya 
Truckstopen, eventuell omflyttning av verksamheter inom hamnen, effektivise-
ringar och tidsstyrning av leveranser till och från hamnen, mätas och utvärde-
ras. Vidare behöver köbildning och framkomlighet i vägnätet inom utrednings-
området löpande dokumenteras och analyseras i syfte att bestämma om och när 
förändringar i vägsystemet behövs. Innan förändringar görs ska också satsning-
ar på ovan nämnda Mobility Managementåtgärder ha genomförts och utvärde-
rats. 

3.6 Spår 
Huvudsyftet med utbyggnad av spår genom Hacksta är att hamnen och Hacksta 
knyts samman till ett enhetligt område, som i kombination med ledtidsförkort-
ningar och snabba flöden genom hamnen, kan få hög kapacitet.  

Det överlämningsspår som finns för att komma in till kombiterminalen i 
Hacksta är idag för kort och skulle behöva förlängas västerut10. Dessutom byg-
ger Trafikverket successivt ut godstrafikbanorna i Sverige för att klara en 
största tillåten axellast för ett järnvägsfordon på 25 ton och med en största vikt 
per meter på 10 ton. Föreslagna nya spårdragningar bör anpassas efter dessa 
mått för att klara framtida tyngre transporter på järnväg ner till hamnen.  

En utbyggnad av järnvägen innebär en ökad tillgång till hållbara transporter och 
leveranser för flera verksamheter i området, men spåren utgör också en barriär 
 
10 "Utvecklingsplan En vägledning för utveckling av Västerås hamn” slutrapport F 2015-04-21 
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som måste anpassas för bästa möjliga lösning med övriga trafikslag. I trafikut-
redningen har flera alternativ studerats som tagits fram av Atkins11.  

3.6.1 Föreslagen spårstruktur 

Föreslagen övergripande spårstruktur inom utredningsområdet illustreras i figur 
3-7. Förslaget är baserat på de önskemål och planer som har angivits i utveckl-
ingsplanen för Västerås hamn. I första hand kommer de tåg som ska hanteras i 
relation till hamnen att komma in på de spår som ligger närmast hamnen för att 
undvika långa växlingsrörelser genom hela Västerås Västra. Ett fungerande 
trafikflöde förutsätter att tågbildning och uppställning inte görs på spåren inom 
hamnområdet utan att rangering sker på rangerbangården på Västerås Västra. 
För ett möjligt samarbete mellan Västerås, Hallsberg, Eskilstuna och Stock-
holm behöver Västerås Västra fungera för rangering. 

Nya vägdragningar genom Hacksta har översiktligt studerats tillsammans med 
spårdragningar för att finna de mest lämpliga lösningarna. Flera av lösningarna 
kan fungera väl för sig själva eller som etapper utan att hela systemet byggs ut. 

 

Figur 3-7 Förslag till övergripande trafikstruktur för Västerås hamn och Hacksta med fokus 
på spårförbindelser 

Anslutning till hamnen via Fullriggargatan 

I de skisser av olika spårdragningar som utgjort underlag för denna utredning 
har förslaget för anslutning till hamnen via en dragning som passerar Johan-
nisbergsvägen strax söder om Sjöhagsvägen och in i hamnen via Fullriggarga-
tan, uteslutits. Passagen över Johannisbergsvägen blir svår att lösa på ett bra 
sätt i det läget nära Sjöhagsvägen och med gång- och cykelpassagen under Sjö-
hagsvägen så nära spårdragningen. Dessutom är terrängen på den platsen 
mindre lämplig för industrispår då maxlutning för industrispår inte bör över-
stiga 10 promille12.  

 
11 PM Spår (arbetsmaterial) Version: 2016-04-22 / 1 Dok.nr: 2012321 
12 Perfekt Spårgeometri. Framtidens spår. Corshammar 2008, ss. 132-133 
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Anslutning till hamnen via Kraftvärmegatan 

Dragningen av spår genom Kraftvärmegatan behöver anpassas så att spåret 
ligger så nära den norra sidan som möjligt för att det ska finnas tillräckligt med 
utrymme kvar för fordonstrafiken. Förbi några av byggnaderna längs denna 
gata är det risk att det inte blir tillräckligt utrymme kvar för dubbelriktad trafik 
med fullstora fordon. Därför kan placering av grindar och disposition av ytor 
för uppställning av väntande fordon behöva ses över i samband med mer detal-
jerade studier av denna gatas framtida utseende. 

Spårdragning mellan Kraftvärmegatan och Söderleden 

Från Kraftvärmegatan och västerut har spåren föreslagits i en så nordlig posit-
ion som möjligt, i första hand för att minimera intrånget i flygfältsområdet och 
kolonistugeområdet Gränsta. Hur spåren ska dras från denna nya sträckning och 
norr-ut till Munkboängen behöver studeras vidare eftersom dragningen påver-
kar hur utbyggnad kan ske och hur väganslutningar kan göras. Längre västerut 
har spårdragningen översiktligt anpassats till befintlig bebyggelse och fornläm-
ningar. Utredningen föreslår att Sjöhagsvägens förlängning placeras söder som 
ovan nämnda spår för att anslutningar till bebyggelse från den nya vägen inte 
ska behöva passera spåret. Längst västerut ska spåret passera över Söderleden 
och ansluta till befintliga spår åt både väster och öster. Vid denna plats föreslås 
Söderleden sänkas för att långa och höga fordon ska kunna passera genom väg-
porten under befintliga spår. Detta gör att spåret inte behöver lyftas lika mycket 
jämfört med om Söderleden bevaras i nuvarande skick. 

Förlängning av Västerås kombiterminal (VKT) 

Mälarhamnar driver ingen kombiterminal på Munkboängen idag, men som ett 
komplement till Västerås Västra kan en förlängning av VKT med anslutning till 
hamnen vara möjlig och ska säkerställas för framtiden. Idag erbjuder Mälar-
hamnar omlastning mellan järnväg/lastbil/fartyg inne på hamnområdet så beho-
vet beräknas dock föreligga först när Västerås Västra inte längre räcker till. En 
förlängning av VKT är möjlig tidigast först när Saltängsvägen stängts av för 
allmän trafik. 

Ny överlämningsbangård norr om Hacksta 

Under workshoppen som inledde arbetet med föreliggande trafikutredning 
framkom behovet av en ny överlämningsbangård norr om Hacksta för att klara 
upp till 750 meter långa tågsätt. I utvecklingsplanen för Västerås hamn beskrivs 
samma behov och  att befintligt överlämningsspår till kombiterminalen i 
Hacksta behöver förlängas västerut för att underlätta transporter till hamnen och 
minska växelkostnaderna. I utvecklingsplanen föreslås en ny överlämningsban-
gård i nordvästra Hacksta vilket underlättar för spårtrafiken, men försvårar för 
möjligheten att skapa fler gång- och cykelpassager mellan Hacksta och 
Bäckby/Skällby. Utvecklingen av en ny överlämningsbangård har inte studerats 
vidare i denna utredning.  
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3.7 Dispenstransporter och lastbilsuppställning 

3.7.1 Behov av kompletterande länkar – idag och efter utbyggnad 

Inga nya väglänkar föreslås enbart för tung trafik, utan föreslagna väglänkar 
presenteras i kapitel 3.5. 

3.7.2 Särskilda behov för långa transporter13 

I figur 3-8 redovisas nuvarande och föreslagna primära körvägar för superlånga 
transporter. Befintligt ro-ro-läge ligger idag utefter Kungsängsgatan öster om 
Sjöhagsvägen. Sjöhagsvägen föreslås därmed anpassas för långa transporter 
utmed hela sträckan för att ansluta till Kungsängsgatan och anpassas för even-
tuell framtida flytt av ro ro-läget.  

 

Figur 3-8 Föreslagna framtida körvägar för superlånga transporter 

Vägporten under järnvägen 

En av de viktigaste punkterna att åtgärda inom utredningsområdet är vägporten 
under järnvägen som förbinder Köpingsvägen med Söderleden. Långa och sam-
tidigt höga transporter får idag problem att ta sig under järnvägen (från Kö-
pingsvägen till Söderleden) eftersom vägporten har kraftiga lutningar på båda 
sidor om järnvägen. Även om den fria höjden i själva vägporten är 4,7 meter så 
kan inte långa fordon som samtidigt är över 4 meter i höjd ta sig igenom väg-
porten. Vidare blir det ofta problem med vattenansamlingar i vägporten. 

För att dessa fordon ska kunna nyttja vägporten föreslås att Söderleden (söder 
om vägporten) sänks från vägporten och omkring 80 meter söderut så att även 
de superlånga fordonen kan passera vägporten. Alltså ska vägens nivå från den 
lägsta punkten mitt i vägporten i figur 3-9 nedan fortsätta utan märkbar uppför-
slutning (eventuellt behöver den sänkas ytterligare efter att dagens lägsta punkt 
har passerats) för att de 85 meter långa fordonen ska kunna ta sig igenom por-
ten. En sänkning av Söderleden norr om järnvägen innebär att hela cirkulat-
ionsplatsen Söderleden/Köpingsvägen med tillfartsvägar behöver sänkas, det är 
alltså en klar fördel om endast delen söder om vägporten sänks.  
 
13 Benämns i denna utredning som ”superlånga” fordon vilket innebär ca 85 meter långa fordon 



33 

Trivector Traffic 

 

Exakt hur lång sträcka som berörs och vad som behöver åtgärdas behöver utre-
das vidare och anpassas efter exakt hur långa och hur höga fordon som ska 
kunna passera vägporten. Om det räcker att sänka Söderleden endast på den 
södra sidan behöver studeras vidare i detalj.  

 
Figur 3-9  Vägport på Söderleden från Köpingsvägen, under järnvägen, söderut. 

3.7.3 Särskilda behov för höga transporter 

I figur 3-10 illustreras föreslagna framtida körvägar för höga transporter. Extra 
höga transporter har, precis som långa, svårt att passera vägporten under järn-
vägen vid Söderleden (fri höjd 4,7 meter men den kan bli så låg som 4 meter 
för längre fordon). 

 

Figur 3-10 Föreslagna framtida körvägar för höga transporter 

Vid östra delen av området, på Sjöhagsvägen i höjd med Lögarängsbadet, finns 
en gång- och cykelbro över Sjöhagsvägen och järnvägen. Det har framförts 
önskemål från olika verksamheter som har behov av dispenstransporter till 
hamnen om att det ska vara fri höjd vid passagen vid en framtida flytt av ro-ro-
läget från östra hamnen.  Således behöver vägen sänkas eller bron höjas vid 
denna passage. 
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Figur 3-11  Gång- och cykelbro över Sjöhagsvägen i höjd med Lögarängsbadet. Bild från 

Google Maps. 

3.7.4 Särskilda behov för tunga transporter 

I figur 3-12 illustreras föreslagna körvägar för supertunga transporter. Idag sak-
nas möjligheter att ta in supertunga transporter (1000 ton) från öster eftersom 
ingen av broarna över Svartån är anpassad för så tunga transporter. Dessa måste 
alltså förstärkas om förslaget ska kunna genomföras i sin helhet. Från väster går 
det att ta sig fram så länge transporterna inte är längre/högre än vad vägporten 
under järnvägen tillåter.  

 
Figur 3-12  Föreslagna framtida körvägar för supertunga transporter. 

3.7.5 Särskilda behov för breda transporter 

Längs hela Sjöhagsvägen finns krav om att det ska vara möjligt att köra trans-
porter som behöver upp till 8 meters fri bredd. I övrigt har inga särskilda krav 
eller behov för breda transporter i området identifierats. 
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3.7.6 Lastbilsuppställning 

För att transporterna till, från och inom området ska fungera smidigt behövs bra 
och ändamålsenliga platser för uppställning av lastbilar som väntar på att få 
köra in i hamnen ”just in time”. Dessa platser måste inte vara i direkt anslutning 
till där de ska angöra. Exempelvis finns beslut om en ny lastbilsparkering intill 
trafikplats Västerledsmotet vid E18, där uppställning kombineras med tankstat-
ion.  

Viss uppställning sker idag omkring slakteriområdet, på kvartersmark söder om 
Sjöhagsvägen, väster om korsningen med Slakterigatan och Kolvägen. På sikt 
ska all lastbilsuppställning ske på för detta avsedda platser inom kvartersmark. 
En sådan plats som finns idag är längs Saltängsvägen, från ICA och västerut, på 
södra sidan av vägen. Här finns även en för lastbilar avsedd vändplats (se in-
ringad skylt i figur nedan). När Saltängsvägen stängs av kommer denna plats 
enbart att vara aktuell för lastbilar som transporterat till ICA. 

 

Figur 3-13 Lastbilsuppställning och vändplats för lastbil vid Saltängsvägen väster om ICA 
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4 Utformningsförslag 

Här nedan beskrivs föreslagna åtgärder för utformningen av vägarna och kors-
ningspunkterna inom utredningsområdet mer detaljerat. I de fall Trafikverket är 
ansvarig för väg och järnväg krävs utformning enligt Vägar och gators utform-
ning14 (VGU), samt arbetsgång enligt Trafikverkets rutiner med vägplan re-
spektive järnvägsplan. 

Föreslagna åtgärder medför ingen betydande försämring för biltrafikens fram-
komlighet genom utredningsområdet med dagens trafikmängder. Eftersom Väs-
terås stads prognos för trafikens utveckling indikerar kraftigt ökade trafik-
mängder på relativt kort sikt har förslagets anpassats så att det vid behov ska 
vara möjligt att stärka kapaciteten på de genomgående gatorna i utredningsom-
rådet genom att utöka antalet körfält utan att betydande förändringar i vägarnas 
sidoområden behöver göras. 

4.1 Sjöhagsvägen 
I följande avsnitt beskrivs utformningsförslag för Sjöhagsvägen. Inledningsvis 
beskrivs generella åtgärder som gäller hela vägens sträckning. Därefter görs 
detaljerade nedslag i korsningspunkter och delsträckor där även principsektion-
er presenteras. 

4.1.1 Åtgärder på hela Sjöhagsvägen 

Sjöhagsvägen föreslås genomgående utformas med tydlig målad körfältsindel-
ning samt upphöjd mittremsa/refug där utrymme finns. Detta görs i syfte att 
minska vägens upplevda bredd och på så vis förbättra förutsättningar för has-
tighetsefterlevnad. Den skyltade hastigheten föreslås även fortsättningsvis vara 
60 km/h, undantaget i anslutning till viktiga korsningspunkter där en hastig-
hetssänkning till 40 km/h föreslås. Syftet med detta är att öka den generella 
trafiksäkerheten och minska på trafikens miljöpåverkan, samt för att öka trafik-
säkerheten och tryggheten för oskyddade trafikanter som ska korsa vägen och 
färdas längs den. Cirkulationsplatserna utformas så att de ger en tydlig hastig-
hetsdämpning. Med sänkt tillåten hastighet till 40 km/h och kanalisering med 
hjälp av refuger mellan varje körfält så blir trafiksäkerheten vid dessa gång- och 
cykelpassager god.  

Längs hela Sjöhagsvägen behöver en fri bredd om 8 meter finnas tillgänglig för 
att specialtransporter ska kunna köras. Med detta menas att det behövs ett fritt 
utrymme om 8 meter utan helt fasta hinder. Således får man vid den typen av 
transporter räkna med att flytta på vägmärken, köra över refuger o s v. 

 
14 Krav för Vägar och gators utformning, Trafikverkets publikation 2015:086 
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I figur 4-1 illustreras föreslagen utformning för Sjöhagsvägen schematiskt. Av 
figuren framgår vilka korsningspunkter som i första hand behöver ges sänkt 
tillåten hastighet. Utbredning av området för 40 km/h är mycket schematiskt 
illustrerat och behöver utredas vidare i samband med att slutliga förslag till 
korsningsutformningar tas fram. 

 

Figur 4-1 Schematiskt förslag till utformning och tillåten hastighet för Sjöhagsvägen 

Gång- och cykelvägen som löper längs södra sidan av hela Sjöhagsvägen före-
slås breddas så att den är minst 4 meter längs hela sträckan. Vid den föreslagna 
cirkulationsplatsen vid korsningen med Slakterigatan föreslås att en ny gång- 
och cykelväg anläggs dels längs västra delen av Slakterigatan, dels på norra 
sidan av Sjöhagsvägen, fram till korsningen med Krangatan där det redan finns 
en gång- och cykelbana på den norra sidan. 

4.1.2 Korsningen Sjöhagsvägen/Johannisbergsvägen 

 

Vid korsningen Sjöhagsvägen/Johannisbergsvägen föreslås en ny cirkulations-
plats. Denna lösning är den mest gynnsamma för platsen med tanke på trafik-
flöden och köbildning samt behov av att förmå passerande fordon att hålla låg 
hastighet men samtidigt ge full framkomlighet för stora fordon. Cirkulationen 
har skisserats med väl tilltagna ytor i syfte att långa fordon, lastbilar och bussar, 
ska kunna passera bekvämt trots att svängen från Sjöhagsvägen och söderut är 
lång. Vid snävare cirkulation kan det behövas en liten extra överkörningsbar 
yta mellan Söderleden och Johannisbergsvägen för att de långa fordonen att 
köra på om de ska kunna passera bekvämt. Denna yta görs med fördel i avvi-
kande material så att bilister inte lockas att passera cirkulationsplatsen i hög 
hastighet.  

Vidare har önskemål om en egen direktinfart till Block 7 framkommit vilket 
enklast löses med en cirkulationsplats. Samtliga befintliga skyddsvärda träd 
bevaras med denna lösning. Dock behöver Johannisbergsvägen förskjutas något 
mot väster och ny mark kan behöva tas i anspråk. Utfart från Block 7 kan an-
ordnas längre österut på Sjöhagsvägen. Tillkommande gång- och cykelvägar på 
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utmed Johannisbergsvägen, väster om, samt gång- och cykelpassager genom 
korsningen har illustrerats schematiskt i skisserna, se figur 4-2 och figur 4-3. 

 

Figur 4-2  Cirkulationsplats mellan Sjöhagsvägen och Johannisbergsvägen med enkelriktad 
infart till Block 7. Körspårssimulering för fullstor lastbil som kör från Sjöhagsvägen 
till Block 7 illustreras. Blå streckade linjer redovisar schematisk nya stråk och 
passager för gång- och cykel. 

 

Figur 4-3  Cirkulationsplats mellan Sjöhagsvägen och Johannisbergsvägen med enkelriktad 
infart till Block 7. Körspårssimulering för fullstor lastbil som kör från Johan-
nisbergsvägen från norr till Block 7 illustreras. Blå streckade linjer redovisar 
schematisk nya stråk och passager för gång- och cykel. 
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En variant där Sjöhagsvägens läge inte förändras, och där nuvarande refug med 
ett träd mitt på bibehålls, illustreras nedan. Även med denna lösning kan trädet 
bevaras med det kommer då, liksom idag, utgöra en påtaglig påkörningsrisk. 
Siktförhållandena blir också något sämre. En sådan lösning kan ur ett trafiksä-
kerhetsperspektiv inte rekommenderas. Infarten till Block 7 blir inte heller lika 
smidig med denna lösning. 

 
Figur 4-4  Alternativ utformning av ny cirkulationsplats mellan Sjöhagsvägen och Johan-

nisbergsvägen med enkelriktad infart till Block 7. Blå streckade linjer redovisar 
schematisk nya stråk och passager för gång- och cykel. 
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4.1.3 Delen Johannisbergsvägen – Slakterigatan  

 

Denna del av Sjöhagsvägen har skyltad hastighet 60 km/h och ett körfält per 
riktning med gång- och cykelbana väl separerad på södra sidan, se figur 4-5 och 
figur 4-6. 

 
Figur 4-5  Sjöhagsvägen mot öster från strax öster om korsningen med Johannisbergsvä-

gen. 

 
Figur 4-6  Sjöhagsvägen mot öster från bron över Fullriggargatan. 

Önskemål om övergångsställe över Sjöhagsvägen i höjd med Norra Seglargatan 
framkom vid workshop. Generellt får obevakade övergångsställen inte före-
komma på sträckor med högre tillåten hastighet än 50 km/h. Därför föreslås 
istället att gatan vid korsningen med Norra Seglargatan ges en förtydligad 
gång- och cykelväg på södra sidan av Sjöhagsvägen, som görs upphöjd och 
eventuellt i avvikande beläggning.  
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Figur 4-7  Sjöhagsvägen mot öster strax väster om korsningen med Norra Seglargatan. 

Vidare föreslås att refuger anläggs i Sjöhagsvägen för att underlätta för gång- 
och cykelpassage från byggnaderna på södra sidan av vägen till Norra Seglar-
gatan. Här bör påpekas att detta inte är en regelrätt gång- och cykelpassage eller 
övergångsställe. För att anlägga sådan krävs att tillåten hastighet sänks eller att 
hastighetsdämpande åtgärder anläggs. I detta fall bedöms behovet av att korsa 
vägen inte vara så stort att det motiverar en sänkning av tillåten hastighet eller 
anläggande av farthinder, särskilt som en planskild passage under Sjöhagsvä-
gen finns ca 250 meter västerut. Exempel på hur en sådan mittrefug kan utfor-
mas vid en busshållplats visas i figur 4-8. 

 
Figur 4-8  Mittrefug för att förenkla korsning av vägen vid en hållplats. På väg 190, strax 

nordost om Gråbo utanför Göteborg. Foto från Google Maps. 

För delen av Sjöhagsvägen närmast korsningen med Slakterigatan föreslås att 
gatan utformas enligt sektionen nedan. Den ger mycket god framkomlighet för 
tunga och stora fordon i båda riktningar och bevarar det befintliga extra körfäl-
tet mot öster som framme vid korsningen med Slakterigatan kommer att leda 
direkt in till hamnområdet i eget körfält (om den lösningen för cirkulationsplats 
väljs). En väl tilltagen gång- och cykelbana finns på den södra sidan precis som 
idag. Principutformningen skiljer sig inte från idag men avsikten är att förtyd-
liga körfältsindelning och måla heldragna linjer mot vägkant för att vägen inte 
ska kännas onödigt bred. Särskild belysning för cykelbanan bör ordnas. 
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Figur 4-9  Sektion för Sjöhagsvägen strax väster om korsningen med Slakterigatan, där den 

undre bilden är en uppförstoring av den övre bilden.  

I figur 4-10 illustreras vilken del av Sjöhagsvägen sektionsskissen avser. 

 
Figur 4-10  Flygfoto över Sjöhagsvägens korsning med Slakterigatan och Kolvägen. Flyg-

foto från Bing maps. 
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4.1.4 Korsningen Sjöhagsvägen/Slakterigatan 

 

I korsningen Sjöhagsvägen/Slakterigatan är situationen idag problematisk med 
tidvis köbildning och det är svårt för stora fordon dels att ta sig ut från hamnen 
mot väster på Sjöhagsvägen och dels att ta sig in till hamnen via vänstersväng 
från Sjöhagsvägen. Ett annat problem är att den tunga trafiken blandas med 
besökstrafik till Slakteriområdet och med arbetspendlare. Detta skapar en 
otrygg trafikmiljö med många mindre incidenter. Dessutom är situationen för 
gång- och cykeltrafiken (även kollektivtrafikresenärer) otrygg då det saknas 
övergångsställen eller möjlighet att säkert passera Sjöhagsvägen. 

Söder om Sjöhagsvägen finns en parallellväg som används som parkering för 
lastbilar som väntar på att få angöra hamnen. Denna väg nås via en infart längre 
västerut på Sjöhagsvägen, se figur 4-11. 

För korsningen Sjöhagsvägen/Slakterigatan har tre utformningsförslag tagits 
fram, dessa beskrivs i detalj nedan. I samtliga förslag har korsningen utformats 
som en cirkulationsplats vars ytterradie är anpassad för stor lastbil med släp-
vagn15. Samtliga alternativ innebär att tomtmark behöver omvandlas till gatu-
mark. I utredningen har Alternativ 1 varit huvudalternativ och det är endast 
detta alternativ som har kostnadsberäknats. 

 
Figur 4-11  Infart till parallellgata till Sjöhagsvägen. 

 
15 Typfordon Lmod i VGU 
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Samtliga alternativ 

I samtliga studerade alternativ görs korsningen Sjöhagsvägen/Slaterigatan om 
till en cirkulationsplats som medger full framkomlighet för de största tillåtna 
fordonen och där varje körfält särskiljs med en minst två meter bred refug. Syf-
tet med refugerna är dels att förbättra tryggheten och säkerheten för korsande 
fotgängare och cyklister, dels att sänka passerande fordons hastigheter. Om 
refugerna inte dämpar hastigheten tillräckligt kan de kompletteras med buss-
kuddar. Specialtransporter kan behöva köra rakt över rondellen i mitten av cir-
kulationsplatsen för att kunna passera korsningen eller för att kunna svänga 
vänster in till hamnen. För att detta ska vara möjligt behöver delar av rondellen 
vara överkörningsbar. 

I samtliga alternativ föreslås busshållplatserna lokaliseras ungefär på samma 
sätt som idag. För att inte begränsa framkomligheten i cirkulationsplatsen före-
slås hållplatserna utformas som fickhållplatser. Detta innebär en viss försämrad 
standard för busstrafiken och om Linje 7 i framtiden konverteras till BRT be-
höver hållplatserna byggas ut till gatan, alternativt behöver utfarterna från cir-
kulationsplatserna breddas och ett extra körfält inrymmas. Om det är accepta-
belt att försämra biltrafikens framkomlighet i anslutning till cirkulationsplatsen 
kan hållplatserna istället utformas med rak kantsten och Sjöhagsvägen genom-
gående utformas med 4 meter breda körfält. 

Om korsningen ska omvandlas till cirkulationsplats som rymmer större lastbilar 
kommer tomtmark att behöva tas i anspråk, framförallt i anslutning till den 
norra tillfarten där den tillgängliga ytan på gatumark är mycket begränsad. 
Detta gäller inte minst om det ska vara möjligt att inrymma en gång- och cy-
kelbana nordväst om cirkulationsplatsen.  

 

Figur 4-12 Översikt över de tre studerade alternativen 
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Alternativ 1 – Högersvängfält mot hamnen 

I alternativ 1 finns ett eget högersvängfält intill cirkulationsplatsen avsett för 
trafik som kommer från väster och ska in mot hamnen. Detta gör att de tillfällen 
som det kommer flera lastbilar samtidigt så stör de inte övrig trafik om de be-
höver vänta innan de kan köra in i hamnen. Nackdelen med ett sådant körfält är 
att gång- och cykeltrafiken måsta passera ytterligare körfält och hela cirkulat-
ionsplatsen breder ut sig mer mot hamnen än om det inte skulle finnas ett hö-
gersvängfält, vilket också påverkar hur stor sidoförskjutning som gång- och 
cykelbanan behöver för att kunna passera cirkulationsplatsen.  

En ytterligare nackdel med alternativ 1 är att det nya högersvängfältet medför 
att cykelbanan behöver flyttas söderut och då lokaliseras på kvartersmark.  

 

Figur 4-13 Alternativ 1 - Cirkulationsplats i korsningen Sjöhagsvägen/Slakterigatan med ett 
extra högersvängfält in till hamnen 

 

 

 

 

 

Alternativ 1 
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Alternativ 2 – Parallell interngata mellan Skeppsgatan och Kolvägen 

Ett alternativ som inte medför någon försämring för fotgängare och cyklister är 
att utnyttja den öppna asfalterade ytan mellan befintlig hamnbyggnad väster om 
Kolvägen och Sjöhagsvägen till en ny enkelriktad interngata, se Figur 4-14. 
Precis som i alternativ 1 innebär denna utformning att transporter kan ta sig in 
mot hamnen från två riktningar utan att störa övrig trafik. 

En ytterligare fördel med alternativ 2 jämfört med alternativ 1 är att gång- och 
cykelbanan söder om Sjöhagsvägen lokaliseras på gatumark undantaget i an-
slutning till övergångsstället över Kolvägen där viss tomtmark behöver tas i 
anspråk. 

 

Figur 4-14 Alternativ 2 – Cirkulationsplats där den fria högersvängen ersätts av en interngata 
mellan hamnbyggnaden väster om Kolvägen och Sjöhagsvägen  

 

 

 

 

 

 

Alternativ 2 
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Alternativ 3 – Parallell interngata mellan Skeppsgatan och Malmtippsvägen 

Det har framförts önskemål om att skapa en ny interngata hela sträckan från 
infarten strax väster om den hamnbyggnaden väster om Kolvägen till Malm-
tippsvägen i hamnens östra del. Om korsningen Sjöhagsvägen/Slakterigatan ska 
byggas om till en cirkulationsplats och en interngata ska inrymmas parallellt 
med Sjöhagsvägen behöver omfattande förändringar göras på Sjöhagsvägen, se 
Figur 4-15. 

Följande krav behöver uppfyllas om en cirkulationsplats, en gång- och cykel-
bana och en enkelriktad interngata ska inrymmas: 

 För att det ska vara möjligt att inrymma ett övergångsställe med refug 
mellan cirkulationsplatsen och interngatan behöver avståndet mellan in-
terngatan och cirkulationsplatsen vara minst ca 15 meter. 

 Interngatan bör göras ca 4 meter bred, något bredare där gatan svänger. 
 Om det även ska vara möjligt att svänga höger från interngatan till Kol-

vägen kommer korsningen mellan interngatan och Kolvägen att behöva 
lokaliseras ungefär i höjd med förrådet öster om Kolvägen 

 Cirkulationsplatsens mått kan inte minskas om större lastbilar ska kunna 
svänga vänster i den.  

 Möjligheten för Sibelco att nyttja förrådsbyggnaden öster om Kolvägen 
får inte påverkas. 

 
Dessa förutsättningar innebär att hela cirkulationsplatsen, inklusive tillfarter 
från Sjöhagsvägen, behöver flyttas norrut. Detta får negativa konsekvenser för 
gång- och cykeltrafiken då den tidigare föreslagna gång- och cykelbanan i cir-
kulationsplatsens nordvästra hörn inte ryms. 
 
En fördel med alternativ 3 är att den möjliggör flera nya utfarter från hamnen 
mot interngatan utan att övrig trafik (inklusive gång- och cykeltrafik) störs. 

 

Figur 4-15  Alternativ 3 – Cirkulationsplats och en enkelriktad interngata parallellt med Sjö-
hagsvägen 

Alternativ 3 
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4.1.5 Delen Slakterigatan – Djuphamnsvägen  

 

Öster om Slakterigatan föreslås ett körfält per riktning. För att minska gatu-
rummets skala smalnas befintliga körfält och körbanor skiljs åt av en ny över-
körningsbar refug. På Sjöhagsvägens norra sida föreslås en ny gång- och cykel-
bana koppla samman Slakterigatan med befintlig gång- och cykelbana på Sjö-
hagsvägens norra sida öster om Krangatan. Denna länk kompletterar befintligt 
gång- och cykelstråk på gatans södra sida. I figur 4-16 illustreras en princip-
sektion för sträckans västra del. 

 

 
 
Figur 4-16  Föreslagen gatusektion på Sjöhagsvägen strax öster om korsningen Sjöhags-

vägen/Slakterigatan 
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Figur 4-17 Illustrerad sektion 

Strax öster om korsningen Sjöhagvägen/Slakterigatan har det framförts önske-
mål för verksamheter på gatans södra sida om nya vägkopplingar mot Sjöhags-
vägen, se figur 4-18. Detta bedöms inte som en rimlig åtgärd med hänsyn till 
säkerheten för trafikanterna på gång- och cykelbanan som är belägen direkt 
sydost om Sjöhagsvägen och med hänsyn till framkomligheten på Sjöhagsvä-
gen. Istället bör möjligheten att ta sig ut från Sibelcos område via den idag av-
spärrade ytan och köra enligt blå pils sträckning utredas. Vid vit streckad mar-
kering finns dock en grind som spärrar av hamnområdet och idag ligger Sibelco 
utanför det avspärrade hamnområdet. Om grinden kan flyttas eller om Sibelcos 
anställda (och eventuellt leveranstransporter) kan få passera ut genom grinden 
har i denna utredning inte undersökts. 

Om den tidigare presenterade interngatan öster om Sjöhagsvägen byggs finns 
goda möjligheter att skapa nya utfarter mot interngatan (och vidare mot Sjö-
hagsvägen) utan att gång- och cykeltrafiken eller trafiken på Sjöhagsvägen på-
verkas. 

 
Figur 4-18 Området mellan Kolvägen och Sjöhagsvägen samt dagens in- och utfart (grön 

pil) och diskuterade möjliga utfarter (röd och blå pil). Vit streckad linje visar läge 
för befintlig grind in till hamnens område. Foto från hittta.se. 

Öster om Kolvägen bör Sjöhagsvägen göras mer intim än dagens utformning 
med breda dubbla körfält och stora fria ytor intill gatan. Detta kan exempelvis 
göras genom att smalna av körbanan och använda den fria yta som frigörs till 
trädplantering och förbättrade gång- och cykelstråk. Utformningen behöver 
dock ta hänsyn till de breda transporter som ska kunna ta sig fram på Sjöhags-
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vägen. På denna sträcka finns därtill behov av nya hastighetssäkrade gång- och 
cykelpassager. 

Vid Oljevägen passerar Sjöhagsvägen under järnväg och kraftiga rörledningar. 
De spår som passerar över Sjöhagsvägen bedöms inte behövas i framtiden, var-
för de kan tas bort. 

4.1.6 Korsningen Sjöhagsvägen/Djuphamnsvägen 

 

Trafikflödena på Sjöhagsvägen och Djuphamnsvägen är stora i anslutning till 
korsningen Sjöhagsvägen/Djuphamnsvägen (12 000 respektive 7 000 fordon 
per årsmedeldygn). Det stora antalet fordon innebär att korsningen kan vara 
överbelastad och risken att den på längre sikt kommer vara överbelastad är be-
tydande med tanke på att Västerås stads trafikprognos indikerar kraftigt ökade 
trafikmängder i närtid. Samtidigt är Djuphamnsvägen utformad så att höger-
svängande fordon inte leds in i korsningen vilket minskar belastningsgraden. 
Till denna utredning har ingen trafikräkning genomförts i korsningen Sjöhags-
vägen/Djuphamnsvägen. För att kunna ta ställning till huruvida korsningen 
behöver byggas om behöver en mätning av trafikflödena i maxtimmen genom-
föras där även svängandelar i korsningen framgår.  

Ett tjugotal olyckor som har inträffat i korsningen har rapporterats till 
STRADA mellan åren 2006 och 2016. Detta innebär att ungefär 15 % av 
olyckorna som inträffar i utredningsområdet sker i korsningen Sjöhagsvä-
gen/Djuphamnsvägen. Det går inte att dra några slutsatser kring huruvida kors-
ningens utformning är orsak till olyckorna. Eftersom detplaneras för en ny 
skola i Hakongården öster om korsningen finns skäl att hastighetssäkra gång- 
och cykelpassager16 i anslutning till korsningen. Det finns goda förutsättningar 
för att med förhållandevis små medel skapa en för fotgängare och cyklister mer 
trafiksäkert utformad korsningspunkt. I öst-västlig riktning föreslås hastighets-
dämpande åtgärder i form av busskuddar som i kombination med refugen ger 
mycket god effekt. Vid Djuphamnsvägen föreslås ett upphöjt övergångsställe, 
se figur 4-19.   

 
16 Vilket här innebär att hastigheten bland 85 % av de fordon som passerar korsningen ska vara 30 km/tim eller 
mindre 
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Figur 4-19 Föreslagen utformning vid korsningen Sjöhagsvägen/Djuphamnsvägen 

4.1.7 Delen Djuphamnsvägen – Strandbron  

 

Sjöhagsvägen upplevs idag som mycket bred på sträckan mellan Djuphamns-
vägen och Strandbron vilket bland annat medför dålig hastighetsefterlevnad. 
Att fysiskt göra vägen smalare kan bli problematiskt då breda fordon behöver 
full framkomlighet. Ett mer rimligt alternativ är att istället göra vägmarkeringen 
tydligare. Vidare kan en välvd mittremsa ge gatan en lugnare karaktär. En så-
dan gör det även smidigare för fotgängare att korsa gatan, samtidigt som det 
ändå är möjligt för fordon att köra över mittremsan om det exempelvis skulle 
bli stopp i aktuellt körfält eller om ett extra brett fordon skulle behöva ta båda 
körriktningarna i anspråk. I figur 4-20 visas exempel från Odinsgatan i Göte-
borg, som byggdes om år 2012 och som hade ett flöde på omkring 8000 fordon 
per vardagsdygn år 2013. 
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Figur 4-20  Odinsgatan i Göteborg, från korsning med Barnhusgatan mot väster. 

 
Figur 4-21  Odinsgatan i Göteborg, från korsning med Barnhusgatan mot öster. Notera 

den upphöjda gång- och cykelpassagen längs med Odinsgatan till höger i bilden. 

Målet bör vara att hela den aktuella sträckan av Sjöhagsvägen ges en mittremsa, 
men viktigast är att delen närmast Strandbron och från infarten till Lögarängs-
badet och västerut får mittremsa. Avsnittet däremellan kan förbättras med tyd-
ligare markeringar av körfälten (både mitt och vid vägkanten. Där det finns 
armaturer mitt i gatan (av typen som ofta är på motorvägar), såsom direkt väs-
ter om Strandbron, bör denna bytas ut till en mer stadsmässig armatur vilket 
kan bidra till att gaturummet upplevs som mer intimt. I figur 4-22 illustreras 
Sjöhagsvägens sektion vid Lögarängsbadet. I sektionen har körbanorna smal-
nats av till 4,0 meter per riktning och en överkörningsbar refug vars bredd vari-
erar på sträckan. 
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Figur 4-22 Exempel på hur Sjöhagsvägen kan utformas på sträckan mellan Djuphamnsvä-
gen och Strandbron. 

4.1.8 Förlängning av Sjöhagsvägen västerut – Söderleden 

 

Den föreslagna västliga förlängningen av Sjöhagsvägen bör anläggas och ut-
formas så att den kan nyttjas för alla aktuella typer av specialtransporter, alltså 
superlånga, supertunga och superbreda transporter. Detta innebär att körfälten 
bör vara 4 meter breda, det behövs en fri bred på minst 8 meter och radier i 
korsningar behöver vara väl tilltagna. För att de 4 meter breda körfälten inte ska 
upplevas för breda kan välvd mittremsa eller bred vägren anläggas. Detta kan 
även göras inför korsningar för att skapa extra uppmärksamhet hos trafikanter-
na. 

Vid korsning med Tidövägen och Johannisbergsvägen behöver ytorna mellan 
tillfarterna göras plana och hinderfria så att långa laster kan svepa över dessa 
ytor. Vägkroppen behöver göras av sådan kvalitet att 1000 ton tunga fordon kan 
nyttja vägen.  

Längs vägen, på södra sidan, ska en gång- och cykelväg anläggas. Denna bör 
göras minst 3, helst 4 meter bred.. Belysning för gång- och cykelvägen bör vara 
separat från vägens belysning för att öka tryggheten.  

Norr om vägen ska utrymme för järnväg finnas. Vägen och gång- och cykelvä-
gen behöver sannolikt anläggas före det blir aktuellt att anlägga järnvägen. 
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I figur 4-23 illustreras en typsektion för Sjöhagsvägens förlängning västerut. 

 

Figur 4-23 Exempel på hur Sjöhagsvägen kan utformas i den föreslagna förlängningen väs-
terut. Observera att ytan norr om Sjöhagsvägen behöver hållas fri så att framtida 
industrispår kan inrymmas. 

4.2 Slakterigatan 
På Slakterigatan föreslås den skyltade hastigheten sänkas till 40 km/h. Gatan 
ska kunna hantera normaltunga transporter, men behöver inte dimensioneras för 
särskilt breda eller tunga fordon. För att en hastighetssänkning ska vara realist-
isk att genomföra föreslås att gaturummet görs mer intimt genom att smalna av 
körbanorna.  

 

Figur 4-24 Slakterigatans utformning idag 

I figur 4-25 illustreras en principsektion för Slakterigatan. Körbanebredderna är 
baserade på VGU:s standard för en gata med dimensionerande hastighet på 40 
km/h och utrymmesklass A. Den yta som frigörs föreslås omvandlas till en ny 
gång- och cykelbana på Slakterigatans västra sida. Cykelbanan norr mot Salt-
ängsvägen som leder cyklister vidare mot Johannisbergsvägen. På Slakteriga-
tans östra sida finns begränsat utrymme för trottoar varför den östra gång- och 
cykelbanan även utgör den huvudsakliga kopplingen för gångtrafiken. 
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Figur 4-25  Föreslagen sektion för södra delen av Slakterigatan.  

 
Figur 4-26 Sektionens lokalisering nära korsningen Slakterigatan/Sjöhagsvägen. Bak-

grundsbild: Bing Maps 

4.3 Saltängsvägen 

4.3.1 Saltängsvägen öster om Johannisbergsvägen 

 

På Saltängsvägen öster om Johannisbergsvägen föreslås att körbanan smalnas 
av till 7,0 meter och förses med tydlig körfältsindelning. Den yta som frigörs 
när körbanan smalnas används till en ny gång- och cykelbana på gatans norra 
sida. Gång- och cykelbanan görs ca 3,0 meter bred och förses med egen belys-
ning på de sträckor där vägbelysning idag saknas. I figur 4-27 illustreras Salt-
ängsvägens föreslagna utformning öster om Johannisbergsvägen. 
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Figur 4-27 Utformningsprincip för Saltängsvägen öster om Johannisbergsvägen 

 

4.3.2 Saltängsvägen väster om Johannisbergsvägen 

 

Vid den del av Saltängsvägen som även fortsättningsvis kommer att vara öppen 
föreslås inga förändringar jämfört med dagens utformning. 

4.4 Planskild korsning Johannisbergsvägen - Kraft-
värmegatan 

 

Det nya järnvägsspåret för godstrafik till hamnen utmed Kraftvärmegatan 
kommer att behöva korsa Johannisbergsvägen. För att möjliggöra att godståg 
ska kunna trafikera in mot Djuphamnen vid korsningen Johannisbergsvägen 
och Kraftvärmegatan måste tidigare utformningsförslag av planskild korsning i 
Trivectors rapport 2015:56 modifieras. Då järnvägen föreslås anläggas i mark-
plan förslås att Johannisbergsvägen höjs för så att det fria rummet är minst 5,9 
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meter mellan räls och underkant på bron för elektrifierade spår och 5,3 meter 
för oelektrifierade spår.17 

Brospannet måste minst vara 12 meter, vilket är 7 meter bredare än tidigare 
utformning, för att inrymma spår och säkerhetszoner mellan vägkant och bro-
konstruktion. Detta då minsta bredden mellan brostödet vid järnväg och spår-
mitt måste vara 3 meter18. 

Enligt tidigare förutsättningar ska ramperna från Kraftvärmegatan upp till Jo-
hannisbergsvägen utgå från samma punkt på Kraftvärmegatan. Dessa krav och 
förutsättningar ger två alternativa lösningar på den planskilda korsningen. 

1. För att ramperna från Kraftvärmegatan upp till Johannisbergsvägen 
fortsatt ska ha 5 % lutning måste korsningspunkten mellan Johan-
nisbergsvägen och Kraftvärmegatan flyttas cirka 50 meter västerut. 
Denna lösning medför att ramperna från Kraftvärmegatan blir längre 
men i gengäld kan specialtransporter använda ramperna in mot/ut från 
hamnen. 

2. Korsningspunkten mellan Johannisbergsvägen  och Kraftvärmegatan 
ligger kvar på samma plats som idag, vilket innebär att brantare lutning 
på ramperna från Kraftvärmegatan upp till Johannisbergsvägen måste 
accepteras. Detta medför att specialtransporter inte kan nyttja ramperna 
utan föreslås köra på en ny avfart från Johannisbergsvägen till förläng-
ningen av Kraftvärmegatan väster om den planskilda korsningen, se 
mörkröd streckad linje i figuren nedan. 

Gällande övrig utformning av den planskilda korsningen bedöms föreslagen 
utformning från Trivector rapport 2015:56 att vara lämplig. I figur 4-28 redovi-
sas det tidigare utformningsförslaget med markeringar att brospannet måste 
förlängas med 7 meter samt eventuell förflyttning av korsningen om den första 
lösningen väljs. 

 
17 BVF 586.20 
18 TRVK Bro 11 
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Figur 4-28 Utformningsförslag för planskild korsning enligt Trivector rapport 2015:56, inklu-
sive korrigeringar enligt de två alternativa lösningarna. 

Föreslagen avfart från Johannisbergsvägen till förlängningen av Kraftvärmega-
tan kan ses som en första etapp innan hela länken är färdigbyggd. Då special-
transporter anländer till eller från Kraftvärmegatan via avfarten stängs angrän-
sande vägar av och visar det sig att alla typer av vägtransporter klarar att nyttja 
avfarten in mot/ut från hamnen kanske inte förlängningen av Kraftvärmegatan 
är nödvändig.   

Den nya sträckningen av järnvägen utmed Kraftvärmegatan kräver visst ut-
rymmer beroende på om järnvägen är elektrifierad eller inte. Kraftvärmegatan 
är som bredast ungefär 17 meter och som smalast 7 meter. Enligt VGU 2004 
måste avståndet mellan spårmitt och vägkant minst vara 4 meter för oelektrifie-
rad järnväg och 6 meter för elektrifierad järnväg då kontaktledningsstolparna 
står på motsatt sida järnvägen sett från vägen. Minsta utrymme som en enkel-
spårig oelektrifierad järnväg med två körfält för lastbilar kräver är 15 meter, se 
figur 4-29. 

 

Figur 4-29 Sektion för Kraftvärmegatan med enkelspårig oelektrifierad järnväg. 
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I det fall järnvägen elektrifieras kräver sektionen som minst 17 meter, se figur 
4-30. 

 

Figur 4-30 Sektion för Kraftvärmegatan med enkelspårig elektrifierad järnväg. 

I dagsläget smalnar Kraftvärmegatan av till cirka 7 meter närmare kajerna, vil-
ket alltså inte är tillräckligt utrymme för en vare sig en elektrifierad eller oelekt-
rifierad järnväg. Om järnvägen ska dras ända ut till kaj behöver den smalare 
sektionen av Kraftvärmegatan breddas.  
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5 Översiktlig kostnadsbedömning 

Kostnaden för samtliga åtgärder bedöms till cirka 200 miljoner kronor inklu-
sive byggherrekostnader, men eftersom kostnaderna är osäkra ska 20 % för 
oförutsedda utgifter läggas till. De höga kostnaderna beror på relativt många 
konstbyggnader (broar) och att Sjöhagsvägen måste förstärkas för att klara ex-
tremt tunga transporter.  

Område Åtgärdsbeskrivning Kostnadsbedömning 
(SEK) 

Sjöhagen   

Ombyggnad av korsning  
-Sjöhagsvägen/ 
Johannisbergsvägen 

Ombyggnation till cirkulationsplats med fem ben, där 
det tillkommande benet är infart till nya Block 7. 
Cirkulationen planeras för att specialtransporter kan 
köra genom. 
Bevarande av viktiga träd har hög prioritet. 

5 000 000 

Gång- och cykel, Sjöhagsvä-
gen 
 

Breddning av befintlig gång- och cykelväg samt ca 200 
meter nybyggnation. 
 

1 260 000 

Ombyggnad av korsning  
-Sjöhagsvägen/Slakterigatan 

Ombyggnation till cirkulationsplats. 
Separerat körfält för högersväng in på Kolvägen. 
Säkra gång- och cykelpassager. 
Möjliggörande av rak genomkörning för specialtrans-
porter. 

5 000 000 

Sjöhagsvägen Avsmalningar, nya körfältsindelningar, busskuddar, 
refuger etc. 

5 000 000 

Förstärkning Sjöhagsvägen 
 

Förstärkning för att klara 1000 ton tunga fordon, samt 
viss anpassning och trafiksäkerhetsåtgärder. 

5 200 000 

Stödmur Sjöhagsvägen För att klara 1000 ton tunga transporter. 4 500 000 

Nybyggnad Strandbron Ny bro för att klara 1000 ton tunga transporter. 27 500 000 

Slakterigatan Ny gång- och cykelväg. 792 000 

Saltängsvägen Ny gång- och cykelväg. 1 395 000 

Hamnen   

Ombyggnad av korsning  
- Johannisbergsvägen/ 
Kraftvärmegatan 

Ombyggnation till planskild korsning. 
Johannisbergsvägen inkl. gång- och cykelväg läggs på 
bro över Kraftvärmegatan. 
Järnväg korsar under Johannisbergsvägen i markplan. 
Kraftvärmegatan förlängs väster om Johannisbergsvä-
gen. 
Ny avfart till Kraftvärmegatan, väster om Johan-
nisbergsvägen. 

23 000 000 

Hacksta   

Förlängning av Sjöhagsvägen 
-Mellan Johannisbergsvägen/ 
Köpingsvägen 

Förlängning av Sjöhagsvägen, väster om Johan-
nisbergsvägen. 
Hinderfria sidoområden vid korsningspunkter för speci-
altransporter. 
Tydlig körfältsindelning med vägmarkeringar och välvd 
mittrefug. 
Ny gång- och cykelväg utmed Söderleden. 

59 200 000 

Sänkning av Söderleden 200 meter sänkning av Söderleden söderut från väg-
porten under järnvägen. 

3 300 000 
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Gång- och cykel, förlängning 
av Sjöhagsvägen 

3 meter bred separerad gång- och cykelväg med 
belysning.  

4 995 000 

Förlängning av Kraftvärmega-
tan 

Förlängning inklusive schakt, belysning och avfart. 24 000 000 

 

Eftersom kostnadsbedömningen har gjorts i ett väldigt tidigt skede innebär det 
att osäkerheterna är stora och många. Kostnadsbedömningen ska därför ses som 
ungefärlig och är baserad på bedömning utifrån tidigare erfarenheter och det 
underlag som angivits i trafikutredningen. För att uppnå mer exakt kostnadsbe-
dömning behöver utformningen av respektive åtgärd förprojekteras.  

Vad gäller kostnader för spår har inga nya kostnader tagits fram inom denna 
utredning, utan där hänvisas till Trafikverkets funktionsutredning, Funktionsut-
redning – Västerås Västra RBG. 
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6 Slutsatser och rekommendationer  

Nedan listas en bedömning av vilka åtgärder som det i första hand bör fokuse-
ras på i utvecklingen av området. Åtgärdspunkterna är indelade i rubriksnivåer 
som baseras på hur stor inverkan åtgärderna har på den fysiska omgivningen i 
form av utbyggnadskrav och ändrad infrastruktur.  

Förslag på åtgärder på kort sikt som inte kräver ny eller ändrad infrastruktur:  

 Fokusera först på enkla tidiga åtgärder som att skylta om för trafiken till 
Sjöhagen/Slakterigatan.  

 Strukturera upp parkeringen för både tunga fordon och vanliga fordon. 
Här krävs samarbete med berörda verksamheter för att få till ett bra re-
sultat. (ec grön resplan). Jobba med hela utredningsområdet gällande 
hållbara resor och transporter.  

 Utforma system för när och hur transporter till och från utredningsområ-
det ska ske. Förslagsvis med tydlig information redan vid Truck Stop 
som i realtid visar när nästa leverans får ske etc.  

 Utreda vilka av verksamheterna som verkligen behöver vara i hamnen 
och förbereda flytt av dem som inte behöver vara där. Kommer ta lång 
tid, men arbetet behöver påbörjas omgående.  

 Kontinuerligt följa förändring av trafikflöden och beteenden/resvanor till 
följd av dessa åtgärder för att se på vilka kompletterande åtgärder som 
blir nödvändiga.   

Förslag på åtgärder som kräver viss ny infrastruktur, men som kan ingå i befint-
ligt vägnät: 

 Samla mindre utfarter till några få större och mer trafiksäkra korsningar. 
Gäller i första hand Sjöhagsvägen.  

 Genomgående höja standarden på gång- och cykelvägnätet med kom-
pletterande länkar, säkra passager och anslutningar till busshållplatser 
samt anlägga cykelparkering intill de mest frekvent använda busshåll-
platserna.  

 Hastighetssäkra korsningen Djuphamnsvägen/Sjöhagsvägen.  

Förslag på åtgärder som kräver ny- och ombyggnad av infrastrukturen: 

 Åtgärder som rekommenderas att genomföras i ett samlat grepp är att 
göra om korsningen Slakterigatan/Sjöhagsvägen till cirkulationsplats, 
anlägga gång- och cykelväg på norra sidan av Sjöhagsvägen från cirku-
lationsplats till Krangatan, anlägga gång- och cykelväg på västra sidan 
av Slakterigatan och sammankoppla med gång- och cykelväg vid cirku-
lationsplats Saltängsvägen/Johannisbergsvägen. I samband med detta 
även förbättra gång- och cykelpassagerna vid den sistnämnda cirkulat-
ionsplatsen. 
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 Cirkulationsplats Johannisbergsvägen/Sjöhagsvägen med anslutning till 
Block 7 och utfart från Block 7 till Sjöhagsvägen. I detta ingår även ny 
cykelväg från Saltängsvägen till ny cirkulationsplats och vidare till Sjö-
hagsvägen och anslutning till Tidövägen. 

 Lösa korsningen Johannisbergsvägen/Kraftvärmegatan och anpassa 
gång- och cykelvägen förbi korsningen. I ett första skede kan det handla 
om att anpassa vägstrukturen så att långa fordon har möjlighet att angöra 
hamnen via Kraftvärmegatan. På längre sikt för lösning med planskild 
korsning genomförs. I ett senare skede ingår även att förlänga Kraftvär-
megatan västerut mot Tidövägen för att underlätta interna transporter 
från hamnen.  

Förslag på åtgärder som kräver större ny- och ombyggnadsåtgärder: 

 När ICA expanderar behövs en förlängning av Sjöhagsvägen västerut 
som ansluter till Söderleden. Vägen behöver anpassas efter framtida för-
slag på spårutbyggnad. Samtidigt byggs även anslutande vägar till verk-
samhetsområden inom Hacksta. Lämpligtvis förbättras utformningen av 
vägporten väster om Hacksta i samband med förlängningen av Sjöhags-
vägen.  

 Ny anslutning mellan Saltängsvägen och förlängningen av Sjöhagsvägen 
rekommenderas för att avlasta Johannisbergsvägen.  
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Bilaga 1 – Sammanställning av Workshop 

Identifierade problem, brister och behov 
Trafikutredningen inleddes med en workshop där ett urval av berörda verksam-
hetsutövare, fastighetsägare och tjänstemän deltog. Vid genomförandet av 
workshoppen var utredningsområdet (som motsvaras av planområdet för FÖP 
men även med Sjöhagsvägen till Strandbron) indelat i tre delar. 

I följande avsnitt redovisas de brister och behov för respektive område som 
framkom och prioriterades under workshopen. Behoven är även listade utifrån 
när i tid de anses behöva åtgärdas. En sammanställning från workshoppen 
skickades ut till deltagarna och de har haft möjlighet at återkomma med syn-
punkter på dokumentationen. 

 
Figur 7-1  Delområden som användes vid workshop, där Sjöhagen är markerat med blått, 

Hamnen med ljusbrunt och Hacksta med rött.  

Workshoppens delområde Sjöhagen  

Huvudsakliga problem och brister på kort sikt (0-3 år) 

- Dålig säkerhet för gång- och cykeltrafikanter. Cykelbanorna är under-
måliga och passagerna ej säkra. Cykeltrafik måste passera många utfar-
ter.  

- Dålig framkomlighet för kollektivtrafiken och bristande tillgänglighet 
till busshållplatser. Passager saknas över vägen.  
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- Dåligt med parkeringsmöjligheter för besökande till restau-
ranger/saluhall. Både lastbilar och personbilar parkerar utmed Slakteri-
gatan.  

- Lögabadet och Lögastrand har många besökare sommartid och saknar 
tillräckligt med parkering.  

- Dålig säkerhet och tillgänglighet utmed Sjöhagsvägen.  
- Otydlighet i trafiken / dålig skyltning. 
- Behov av att förbereda för hamnens tillväxt.  
- Verksamheter sväller inom området och tar allmän plats i anspråk. 
- Vissa ”dolda” utfarter inom Sjöhagen. 
- För höga hastigheter utmed Sjöhagsvägen. 

Huvudsakliga problem och brister på medellång sikt (3-10 år) 

- Konflikter mellan godstrafik, persontrafik och oskyddade trafikanter 
utmed Sjöhagsvägen. Stora flöden av farligt gods blandat med annan 
trafik och många passager. 

- Otydlig gatuutformning utmed Sjöhagsvägen. 
- Vägarna är inte anpassade till tung trafik. 
- Svårt att komma ut på Johannisbergsvägen mot Tidö/Lindö från Sjö-

hagsvägen. Skymd sikt och hög trafikbelastning.  
- Dålig framkomlighet i korsningen Hamngatan/Kungsängsgatan.  
- Bärigheten på Strandbron behöver klara över 1000 ton.  

Huvudsakliga problem och brister, lång sikt (10-20 år) 

- Järnvägen är en barriär. Sjöhagsvägen blockeras ibland av godståg till 
hamnen.  

Workshoppens delområde Hamnen  

Huvudsakliga problem och brister på kort sikt (0-3 år) 

- Skyltar och vägvisningar saknas. 
- Godsflöden behövs mellan bränslelager och Block 719.  
- Problem med köer som uppstår i peaktider och för att lastbilar har svårt 

att komma ut i korsningspunkter.   
- Trafik till Hacksta väster och österut ger kö och stopptider.  

Huvudsakliga problem och brister på medellång sikt (3-10 år) 

- Angöring till hamnen behöver ses över.  
- Infrastrukturen inom hamnområdet behöver ses över.  
- Dåligt utrymme för godshantering inom hamnen (behöver flytta till 

Hacksta).  
- Brister i korsningar och anslutningar utmed Sjöhagsvägen, framför allt 

vid infarten till hamnen och vid Sibelcos entré.  

 
19 Mälarenergis nya panna för förbränning av flis som ska öppna 2019.  
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- Problematiska korsningar utmed Johannisbergsvägen (Sjöhagsvä-
gen/Kraftvärmegatan/v527) 

- Konflikter mellan godstrafik, persontrafik och oskyddade trafikanter.  
- Ökad privat trafik på Johannisbergsvägen.  
- Problematiskt med väghållaransvaret för Johannisbergsvägen. 
- Behov av bättre flöde mellan hamnen och Hacksta. 

Huvudsakliga problem och brister på lång sikt (10-20 år) 

- Järnvägskopplingar till hamnen behövs (inkl. rangerbangård).  
- Ökad effektivitet vid större godsmängder behövs.  

Workshoppens delområde Hacksta 

Huvudsakliga problem och brister på kort sikt (0-3 år) 

- Kollektivtrafik saknas till flera arbetsplatser.  
- Bättre kommunikation/väg mellan bränslelager och Block 7. 
- Dåligt utnyttjande av kombiterminalen. 
- Lastbilsparkering på allmän gata. 
- Brist på utrymme för omlastning av bulk (problem innan 2017).  
- Låg tunnel under järnvägen gör att extra höga eller extra långa transpor-

ter inte kan komma till området från väster.  

Huvudsakliga problem och brister på medellång sikt (3-10 år) 

- Biologiska och kulturella hinder som kan påverka framtida utveckling 
av infrastrukturen.  

- Det övergripande trafiksystemet är bristfälligt. Behov av bra infrastruk-
tur genom området med koppling till gång, cykel, kollektivtrafik och 
verksamheter.  

- Behov av hållbar infrastruktur för kollektivtrafik med hänsyn till hela 
områdets framtida exploateringar.  

- Järnvägen utgör en barriär och det finns få länkar som binder ihop södra 
och norra sidan utmed järnvägen.  

- Gång- och cykelförbindelse över eller under järnväg och Köpingsvägen 
saknas.  

- Trafik till/från Hacksta från öster och väster behöver säkerställas.  
- Behov av bytespunkt mellan trafikslag (buss, bil, gång och cykel).  

Huvudsakliga problem och brister på lång sikt (10-20 år) 

- Avsaknad av effektiv terminal.  
- Behov av ny järnvägsanslutning. 
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Förslag på åtgärder 
Vid workshoppen togs förslag till åtgärder och lösningar för de identifierade 
bristerna fram. Åtgärderna är av mycket skiftande karaktär och på olika nivåer 
avseende geografi, tidsrymd, kostnad och detaljeringsnivå. I utredningsarbetet 
som har fortsatt efter workshoppen har ytterligare åtgärder tillkommit, dessu-
tom har åtgärder som tagits fram i tidigare utredningsarbeten sammanställts. 

De framtagna åtgärderna har stämts av mot de brister som identifierades vid 
workshoppen och ytterligare brister som framkommit vid avstämningar med 
verksamheter inom utredningsområdet. 

I följande avsnitt presenteras och kommenteras de föreslagna åtgärderna. En 
rad åtgärder har av olika anledningar sorterats bort. Dessa, och motivering till 
bortsortering, presenteras endast kortfattat. Under respektive åtgärd ges en hän-
visning till var i ovanstående rapport åtgärden behandlas mer i detalj. 

Åtgärder på kort sikt 

Här nedan är de åtgärder listade, som anses behöva genomföras på kort sikt, i 
fallande ordning enligt prioritering av workshoppens deltagare. 

Skyltning till Sjöhagen via Saltängsvägen (som huvudinfart) för att för-
ändra rörelsemönstret i området för alla trafikanter i kombination med 
utbyggt gång- och cykelvägnät från Saltängsmotet in i Sjöhagen. 

 
Kommentar: Åtgärden innebär en liten försämring för godsleveranser som 
eventuellt får köra en omväg, men innebär en förbättring för övriga trafik-
slag som får bättre framkomlighet på Sjöhagsvägen. Påverkar trafiken både 
på helger (Saluhallens aktiviteter) och vardagar (bilis-
ter/arbetstagare/transporter). 

 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.1 och 3.3. 

 
Interna transporter av flis från Munkboängen till Block 7 anses kunna 
lösas på olika sätt; på järnväg, på transportband över eller under 
vägen, på separat och planskild transportväg alternativt genom ett 
femte ben i en cirkulation. 
 
Kommentar: Under workshopen var det fler som ansåg att det var en bra 
lösning med transportband eftersom det minskar behovet av tung trafik inom 
området, men efter samråd med Mälarenergi så har åtgärden avskrivits ef-
tersom transportbanden ska ha en fri höjd under om minst 5,5 meter, men 
helst 8 meter. Eventuellt kan åtgärden vara möjlig på längre sikt, men Mäla-
renergi menar att behovet av ett femte ben i en cirkulationsplats kvarstår 
även vid en lösning med transportband. En planskild transportväg innebär att 
godsleveranser separeras från övrig trafik och innebär en mindre påverkan 
för samtliga trafikslag, men är samtidigt en stor och kostsam åtgärd. Ett 
femte ben i cirkulationen för infart till Block 7 i kombination med ny utfart 
mot Sjöhagsvägen bedöms vara en mer lämplig och kostnadseffektiv lös-
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ning. Åtgärden är nödvändig redan på kort sikt då Mälarenergis nya panna 
inom Block 7 ska öppna 2019. 

 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 4.1. 
 
Omgestaltning av Sjöhagsvägen för ökad attraktivitet så att den blir 
trevlig, säker och läsbar för alla trafikanter och utformad för rätt has-
tighet med markerade körfält och tydligare skyltning, samt separata 
gång- och cykelstråk och säkra passager till busshållplatser. 
 
Kommentar: Detta är en viktig åtgärd för att behålla och öka områdets at-
traktivitet för fler än de som arbetar i området. 

 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.1 och 4.1. 

 
Utnyttja dygnets alla timmar och styr tung trafik till kväll/natt 
 
Kommentar: Verksamheterna inom hamnområdet har i nuläget (2016) tids-
beläggning som sammanfaller med normala arbetspendlingstider, vilket ofta 
ställer till det i trafiken. Att se över möjligheten att styra leveranser och om-
vandla till skiftarbete kan ha stor påverkan på trafiksituationen i och till om-
rådet. Att styra trafiken över dygnet avlastar dagstrafiken och minskar tra-
fikstockningen vid högtrafik. Åtgärden lättar även på belastningen på vägnä-
tet och i hamnen genom att de transporter som kan gå nattetid frigör ut-
rymme dagtid. 

 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.1. 

 
Bättre kollektivtrafikförsörjning och ökad framkomlighet genom att till 
exempel utreda möjligheten att ta med cykeln på bussen för att locka 
bilister till bussen och att förlänga busslinje 7 till Dingtuna. 

 
Kommentar: Dessa åtgärder minskar bilanvändandet och frigör kapacitet på 
vägarna för andra transporter. De förtydligar även områdets gröna profil. 
Vintertid är cyklingen beroende av underhåll av väglaget för att fungera. 
Förlängning av busslinje 7 till Dingtuna förbättrar för arbetspendlingen och 
ökar tillgängligheten till Västerås för Dingtunabor. I dagsläget är det inte 
möjligt att ta med cykeln på bussen, då Västerås Stad inte har en sådan ma-
skinpark. En viktig åtgärd är däremot att erbjuda säkra cykelparkeringar in-
vid bytespunkter till kollektivtrafiken. 

 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.4. 

 
Ny infart till Sjöhagen via Saltängsvägen. Godstrafik till Sjöhagen tas in 
via Saltängsvägen och via högersväng ut mot Sjöhagsvägen vid färd 
från området. 

 
Kommentar: Förbättrar trafiksituationen vid korsningen utmed Sjöhagsvä-
gen om vänstersväng in mot Slakterigatan förbjuds. Bidrar till en bättre för-
delning av trafiken inom området. Eventuellt kan likvärdig effekt uppnås 
med skyltning. 
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Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.1 och 4.1. 
 
Bind samman stråket utefter Mälaren med Sjöhagen (upplevelsestråk) 
med en säker passage i höjd med Gustavsvik/Djuphamnen 

 
Kommentar: Gång- och cykeltrafikanter får en lång, trygg och säker sträcka 
vilket ger ökade rekreationsmöjligheter och minskade konflikter med tung 
trafik. Platsen kan utformas som en ny portal/entré till området. 

 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.3. 
 
Minska problemen med ”dolda” utfarter och verksamheter som sväller 
och tar allmän plats i anspråk inom Sjöhagen. 
 
Kommentar: Hela utredningsområdet behöver preciseras avseende vilka 
verksamheter som ska vara de dominerande i de olika delområdena. I kom-
bination med det, bör utfarter samlas till vissa korsningar som är trafiksäkert 
utformade och antalet utfarter mot Sjöhagsvägen minimeras.  
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.1. 

 
Förbättra parkeringsmöjligheterna för besökande till restau-
ranger/saluhall. Både lastbilar och personbilar parkerar utmed Slakte-
rigatan. Lögabadet och Lögastrand har många besökare sommartid och 
saknar tillräckligt med parkering.  
 
Kommentar: Parkeringen inom området har ej behandlats i denna utredning, 
men behöver ses över. En lämplig åtgärd kan vara att reglera parkeringen. 
 
Hänvisning: - 
 
Påverka trafikriktningen inom Hamnområdet, Sjöhagsvägen, Slakteri-
gatan genom lokala trafikföreskrifter. 
 
Kommentar: Transportflödet på denna detaljeringsnivå och dess riktningar 
behöver utredas vidare. 
 
Hänvisning: -  

 
 

Åtgärder på medellång sikt 

Här nedan är de åtgärder listade som anses möjliga och lämpliga att genomföra 
på medellång sikt.  

Cirkulationsplats i korsningen Sjöhagsvägen/Johannisbergsvägen i 
kombination med avstängd Tidöväg och förlängning av Sjöhagsvägen 
söder om Tidövägen, som ny väg genom Hacksta, som ansluter till Sö-
derleden samt parallell gång- och cykelväg och tillgängliga busshållplat-
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ser inom Hacksta.  
 
Kommentar: Ökar framkomligheten för samtliga trafikslag. Åtgärden leder 
till ett jämnare flöde i trafiken. Möjliggör transporter mellan hamnen och 
Hacksta. Minskar trafiken på övriga vägar. Möjliggör förlängning av buss-
trafiken, vilket främjar den hållbara arbetspendlingen. En ny väg genom 
Hacksta är en förutsättning för att utveckla området.  
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 4.1 och 4.3. 
 
Skapa möjlighet för expansion inom hamnområdet genom att utreda 
vilka företag som kan flytta från hamnen för att de inte måste ligga 
kajnära. Underlätta för transporter som måste gå igenom hamnen och 
minska genomfartsleder för privatpersoner. Koncentrera godstranspor-
ter i hamnområdet och anlägg nya passager/matargator för person-
transporter.  
 
Kommentar: En eventuell flytt av verksamheter behöver föregås av en ut-
redning tillsammans med berörda verksamheter för att utreda brister och be-
hov för de enskilda verksamheterna och hitta alternativ på lösningar som kan 
innebära omlokalisering och ökat utrymme.  
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.1. 
  
Förläng kombiterminalsytan i Hacksta. 
  
Kommentar: En förlängning av kombiterminalsytan för att klara 750 meter 
långa tågset är möjlig först efter att Saltängsvägen stängts av för allmän tra-
fik.  
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.6. 
 
Framkomlighet och försörjning av kollektivtrafik inom Sjöhagen. 
 
Kommentar: Utbyggnad av kollektivtrafiken, anordnande av säkra gångvä-
gar till hållplatserna och eventuell upprustning av hållplatser (gärna med re-
altidsinformation) är viktiga delar för att öka resandet med kollektivtrafik 
till, från och inom utredningsområdet. 
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.4. 
  
Bytespunkt för gång, cykel, bil och kollektivtrafik i Hacksta. 
  
Kommentar: Tillgänglighet med kollektivtrafik för hela länet/regionen un-
derlättar för hållbar arbetspendling och radiellt resande i staden. Mindre bil-
parkeringar/sämre tillgänglighet för bilpendling kan upplevas negativt, men 
med bra bytespunkter blir det även positivt. Minskar trafiken lokalt i områ-
det vilket är positivt för övrig trafik. Bra radiell kollektivtrafik påverkar bil-
trafiken i hela staden och kan leda till minskad biltrafik i city. Möjligheterna 
till hållbar arbetspendling förbättras och arbetsmarknaden vidgas. En bytes-
punkt kan även möjliggöra en utbyggnad av ringlinje i Västerås, men det är 
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dock ofta svårt att få tillräckligt med resandeunderlag på sådana linjer, en 
linje som går fram och tillbaka på samma sträcka är att föredra. 
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.4. 
 
Cirkulationsplats vid Sjöhagsvägens in- och utfart till hamnen i kombi-
nation med extra högersvängfält från Sjöhagsvägen till hamnen samt 
flytt av cykelbanan. 
 
Kommentar: Bättre och säkrare in- och utfart till hamnen och Saluhallen 
utan vänstersväng. Positivt för godstrafik, pendling, besök och turism. Nöd-
vändigt med extra högersvängfält för transporter till hamnen för att inte 
stoppa upp flödet på Sjöhagsvägen. En flytt av cykelbanan är inte motiverad 
då den har en bra sträckning i övrigt utmed Sjöhagsvägen, men en komplet-
tering med gång- och cykelbana även på norra sidan av Sjöhagsvägen är 
lämplig.  
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 4.1. 
 
Planskild korsning Kraftvärmegatan/Johannisbergsvägen i kombinat-
ion med separat gång- och cykelväg i tunnel eller på bro. 
 
Kommentar: Nödvändig åtgärd för att interna transporter och godsleveranser 
ska fungera i kombination med framtida spårdragningar ner till hamnen. 
Ökad trafiksäkerhet för gång- och cykeltrafikanter samt persontransporter. 
Dock kan gång- och cykelvägen behöva hanteras på annat sätt. 
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 4.4. 
 
Förbättrad lastbilsparkering i Hacksta.  
 
Kommentar: Reglering och styrning av lastbilsparkering är viktig för hur 
området upplevs. Förändrad reglering av lastbilsparkering kan påverka 
framkomlighet och trafiksäkerhet positivt inom området. 
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.7. 
 
Anpassa tunneln under järnvägen i västra Hacksta för långa och höga 
transporter.  
 
Kommentar: Att öka höjden i denna tunnel och minska lutningen på anslut-
ningarna är mycket viktigt för att kunna köra tillräckligt stora fordon till 
samtliga delar av utredningsområdet. Denna åtgärd minskar områdets sår-
barhet kraftigt och ökar flexibiliteten. 
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.7. 
 
Förbättrad tillgänglighet för transporter till fastigheter inom Sjöhagen.  
 
Kommentar: Att leda in trafiken till Sjöhagen via Saltängsmotet underlättar 
för tunga transporter som slipper vänstersväng vid Sjöhagsvägen för att an-
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göra området. Genom samordning av leveranser inom hela utredningsområ-
det kan transporterna till och inom området sannolikt effektiviseras. 
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.5. 
 
Ny entré till Sibelco utmed Sjöhagsvägen.  
 
Kommentar: En ny entré till Sibelco bedöms inte som en rimlig åtgärd med 
hänsyn till säkerheten för trafikanterna på gång- och cykelbanan. Åtgärder 
inom hamnområdet är att föredra. 
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.5. 

 
Öka bärigheten på Strandbron för att klara transporter över 1000 ton.  
 
Kommentar: För att klara dispenstransporter till hamnen behöver en av an-
slutningarna över Svartån anpassas för så tunga transporter som 1000 ton. 
Strandbron anses vara den mest aktuella sträckan för denna åtgärd. Förut-
sättningarna för att genomföra denna åtgärd behöver studeras vidare. 
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.7. 

 
I korsningen Hamngatan/Kungsängsgatan är det problem med köbild-
ning till följd av många vänstersvängande fordon och osäkerhet för 
gång- och cykeltrafikanter som korsar i plan. Här föreslås cirkulations-
plats alternativt förbud mot vänstersväng från Hamngatan mot Kungs-
ängsgatan samt att tvinga ner gång- och cykeltrafikanter i befintlig 
tunnel under vägen.  
 
Kommentar: Förbud mot vänstersväng är inte lämpligt då anslutningen är 
den genaste vägen till parkeringsytorna vid Centralstationen. En cirkulat-
ionsplats förbättrar för arbetspendlingen, men gör det sämre för tung trafik 
med väjningsplikten. Att tvinga ner gång- och cykeltrafikanter i tunneln an-
ses inte lämpligt då olycksstatistik visar att flest olyckor skett i och intill 
tunneln och ingen olycksstatistik talar för att korsningen i plan är osäker för 
oskyddade trafikanter. En lämplig åtgärd är att göra om korsningen till en 
cirkulationsplats, men detta har inte utretts vidare då korsningspunkten inte 
ingår i utredningsområdet. 
 
Hänvisning: - 
 
Nya passager över/under järnvägen i Hacksta för gång- och cykeltrafi-
kanter till Bäckby/Skälbyvägen. 
 
Kommentar: Ökar tillgängligheten för gång- och cykeltrafikanter, ar-
betspendlare med cykel och för rekreation. Viktigt att beakta god belysning. 
Dock skulle den behöva anläggas under den nya överlämningsbangården 
vilket skulle göra tunneln eller bron dyr och lång. Långa tunnlar eller broar 
är sällan populära när det finns bättre alternativ i närheten. Eftersom vinsten 
inte är tillräckligt stor i relation till kostnaden och kvaliteten på en sådan 
tunnel så anses inte denna åtgärd vara aktuell. 
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Hänvisning: - 

 
Stäng av Sjöhagsvägen för genomfart av persontrafik.  
 
Kommentar: Detta skulle leda till ökad framkomlighet för tunga transporter 
till hamnen och förbättrad säkerhet. Men den försämrade tillgängligheten för 
arbetspendlare, besökare och turister överväger tydligt eventuella vinster 
med åtgärden.  
 
Hänvisning: Denna åtgärd är inte aktuell. 
 
Se över infrastrukturen inom hamnområdet. 
 
Kommentar: De interna transporterna inom hamnområdet ingår inte i upp-
draget för trafikutredningen.  
 
Hänvisning: - 
 

Överför väghållaransvaret för Johannisbergsvägen från Trafikverket till 
kommunen. 
 
Kommentar: Eventuella förslag på förändringar som berör Johannisbergsvägen 
och Tidövägen måste stämmas av och samordnas med Trafikverket. Förslagsvis 
bör kommunen se över möjligheten att ta över väghållaransvaret för vägarna för 
att ha större rådighet över framtida utveckling av området.  
 
Hänvisning: -  

Åtgärder på längre sikt 

De flesta åtgärdsförslag som togs fram under workshopen har ansetts lämpliga 
att genomföras inom de närmsta 10 åren, men nedan listas ett par åtgärder som 
ansetts vara lämpliga på längre sikt. 

Järnvägskopplingar mot hamnen och förlängning av spåren så att de 
klarar 750-meters tåg (inkl. rangerbangård). 
 
Kommentar: Kan i förlängningen innebära minskad godstrafik med lastbil 
och därmed påverka övriga trafikslag genom mindre trafik på vägarna. När-
liggande bostäder kan påverkas negativt av mer buller. En utbyggnad inne-
bär större hanteringsyta för terminalen och minskade kostnader för växling. 
Ökar möjligheten för aktörer i hamnen att välja hållbara transportslag.  
 
Hänvisning: Beskrivs närmare i kapitel 3.6. 
 
Minska risken att Sjöhagsvägen blockeras av godståg till hamnen.  
 
Kommentar: I dagsläget angör tåg till hamnen via detta spår maximalt en 
gång per dygn vilket kan anses vara acceptabelt. Vid en framtida utveckling 
av tågtrafiken behöver tiderna för leverans lämpligast ses över, så att det inte 
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infaller med högtrafiktider för trafiken på vägen.  
 
Hänvisning: - 
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Bilaga 2 – grov kostnadsbedömning 
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