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Västerås 3:69 är ett område i stadsdelen Finnslätten, beläget strax väster om 

Tillbergaleden i norra Västerås. Nu bedriver Västerås stad tillsammans med 

Kungsleden AB och AA Logistik ett planarbete för utveckling av området.  

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra mark för framtidens industri- och 

verksamhetsutveckling inom del av fastighet Västerås 3:69 och Västerås 3:12. 

Planen är förenlig med Planprogram för Stadsutveckling Finnslätten (pp37). 

Inom del av Västerås 3:69 planeras AA-Logistiks verksamhet att exploatera 

marken för att bygga en logistik- och kontorsbyggnad med tillhörande lastytor, 

parkeringar och laddning av lastfordon. 

Planområdet sträcker sig utmed Lundaledens förlängning i norr och 

Tillbergsleden i öster, se Figur 1. Tomtytan för planerat logistikcentrum är 

markerat med blå cirkel i figuren. 

Tomtytan för planerat logistikcentrum omfattar cirka 81 300 m2 (8,13 hektar). 

 

Figur 1. Översikt planområde där planområdet illustreras med röd streckad linje. Tomtytan för 

planerad logistikverksamhet har markerats med blå cirkel i figuren. 

1. Bakgrund, förutsättningar och 
syfte 

Plankarta för detaljplan för del av Västerås 3:69 och 

Västerås 3:12. 
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Syftet med denna PM är att beskriva framtaget förslag på ny anslutning mellan 

det nya logistikcentrumet och Lundaledens förlängning, norr om fastigheten, 

och vidare mot Tillbergaleden i öster. Vidare görs en bedömning av 

tillkommande trafikalstringen för logistikverksamheten samt dess påverkan på 

omkringliggande nät. Trafikutredningen ska fungera som underlag till detaljplan. 

Parallellt med denna utredning pågår arbetet med att ta fram en 

åtgärdsvalsstudie för trafiken till, från och inom Finnslätten som kan komma att 

påverka trafikutredningen och detaljplanen. 
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Nedan beskrivs och motiveras det framtagna trafikförslaget. Utformningen i sin 

helhet finns även i bilaga 1-3. 

2.1 Plan 
Det pågår ett arbete med att ta fram en detaljplan för del av Västerås 3:69 och 

Västerås 3:12. Syftet med planen är att ge möjlighet att bygga en logistik- och 

kontorsbyggnad med tillhörande lastytor, parkeringar och laddning av 

lastfordon.  

AA Logistiks verksamhet planeras att anläggas på fastigheten Västerås 3:69, 

illustrerad med en gul cirkel i Figur 2 nedan. Området ska ansluta mot en ny 

gata norr om fastigheten som ansluts vidare mot Tillbergaleden i öster, där 

korsningen föreslås utformas som en cirkulationsplats. Gatan föreslås förläggas 

i Lundaledens förlängning, för att möjliggöra för en vidare koppling västerut. I 

denna utredning studeras endast AA Logistiks anslutning åt Tillbergaleden i 

öster. 

  

Figur 2. Plankarta enligt detaljplan för del av Västerås 3:69 och Västerås 3:12. AA Logistiks 

verksamhet planeras på ytan med användningsområde JEP, markerad med en gul cirkel i figuren. 

2. Trafikförslag 



 

 

 

Sweco | PM Trafik 

Uppdragsnummer 30029064 

Datum 2022-10-31 Ver 03  

Dokumentreferens p:\27104\30029064_dp_finnslätten_aa-logistik\000\07_arbetsmaterial\pm\pm trafik dp 3_69 

finnslätten_2022-10-31.docx  7/20 

2.2 Sektion 
Den nya gatan föreslås få samma sektion som Lundaleden väster om Lugna 

gatan, med två körfält med bredden 3,5 meter samt en vägren på 0,5 meter. 

Avvattning har ej studerats i detalj men föreslås lösas med öppna diken, se 

Figur 3. 

 

Figur 3. Förslagen sektion för ny gata utmed fastigheten Västerås 3:69 med koppling mot 

Tillbergaleden i öster.  

Då det planeras för en cykelbana utmed Tillbergaleden, öster om området, har 

det i denna utredning diskuterats att förlägga en cykelbana utmed den nya 

gatan, i Lundaledens förlängning. Den skulle koppla samman Tillbergaleden 

med Lugna gatan och Lundaleden i väster. Kungsleden och AA Logistik saknar 

emellertid rådighet över gatan utöver möjligheten att ansluta området mot den 

nya gatan, norr om området och vidare österut mot Tillbergaleden. 

 

Figur 4. Översikt möjlig cykelkoppling mellan befintlig gång- och cykelbana utmed Lundaleden och 

Lugna gatan i väster och Tillbergaleden i öster. 

I denna utredning studeras därmed ej förslag med gång- och cykelbana i detalj. 

En sektion har emellertid tagits fram i samråd med Västerås stad för eventuellt 

vidare arbete. Sektionen föreslås bli densamma som den för Lundaleden i 

väster, där en kombinerad gång- och cykelbana med bredden 3 meter avskiljs 

Möjlig cykelkoppling 

utmed ny gata 

Planerad cykelbana 

utmed Tillbergaleden 

Befintlig cykelbana 

utmed Lundaleden 
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från körbana med ett 6 meter brett dike, som underlättar för drift vid exempelvis 

snöröjning, se Figur 5. 

Gång- och cykelbanan föreslås förläggas på den norra sidan av den nya gatan, 

då utrymmet är begränsat på södra sidan på grund av en befintlig nätstation 

intill Lugna gatan. Utbredning och sträckning behöver dock anpassas för att inte 

komma i konflikt med kontaktledningsstolpar. Förslaget innebär att gång- och 

cykelbana behöver byta sida när den når Lugna gatan i väster, för att anslutas 

mot befintlig gång- och cykelbana som är belägen på Lundaledens södra sida.  

 

 

Figur 5. Alternativ sektion, med gång- och cykelbana utmed gatans norra sida. 

2.3 Korsningen med Tillbergaleden 
Korsningen med Tillbergaleden föreslås utformas som en cirkulationsplats, som 

dimensioneras för 50 km/h. Cirkulationsplatsen utformas med en köryta som 

dimensioneras för normalstor lastbil/buss (typfordon LBn) samt en 

överkörningsbar yta i mitten som gör att även de mest ytkrävande fordonen 

(typfordon Lspec, lastbil med semitrailer) kan trafikera alla riktningar. 

Utöver trafiken till och från Lundaleden och AA-Logistik möjliggörs även en 

anslutning mot naturområdet i öster. På grund av befintliga kraftledningsstolpar 

utformas denna anslutning något asymmetriskt. Då denna anslutning inte 

behöver fungera för stora lastbilar är denna anslutning endast dimensionerad 

för normalstora bussar och lastbilar, typfordon LBn (12 meter). 

Cirkulationsplatsen utformas med refuger som anpassas för att kunna fungera 

även för gång och cykelpassager, där en >2,0 m bred yta finns så att 

fotgängare och cyklister kan dela upp passagen i två etapper på ett tryggt sätt.  

I detta skede anläggs endast ett övergångsställe tvärs den nya gatan, väster 

om Tillbergaleden. Refugerna är dock anpassade för att möjliggöra för en 

framtida passage för gång och cykel över Tillbergaleden. Huruvida passagen 

placeras på den norra eller södra sidan av cirkulationen på Tillbergaleden är 

beroende av hur cykelkopplingen till området utformas och beslutas i senare 

skede när detta är fastställt, se Figur 6. 
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Figur 6. Utformning av korsningen med Tillbergaleden. Samtliga refuger är dimensionerade för att 

möjliggöra för trafiksäkra gång- och cykelpassager, här illustrerat på västra och södra sidan. 

2.4 In- och utfart till AA Logistik 
Två alternativa lösningar har tagits fram för infarten till AA Logistik. I alternativ 1 

föreslås en separerad in- respektive utfart, som gör det möjligt för AA Logistik 

att ha ett genomflöde av transporter på sin tomt. I alternativ 2 föreslås en 

kombinerad in- och utfart, belägen i tomtens östra del närmast Tillbergaleden.  

Utformningen av planerad logistikverksamhet är ännu i ett tidigt skede och kan 

komma att justeras. De föreslagna placeringarna av in- och utfarterna i bifogade 

ritningar är endast schematiska, och kan justeras i läge och anpassas till slutlig 

utformning. Tillfarten längst i öster är belägen 5 meter väster om gränsen mot 

naturmark i båda alternativen, för att rymma eventuella slänter och dylikt inom 

området, se Figur 7 och Figur 8. 

Både i alternativ 1 och 2 föreslås gatan förlängas mot befintlig gata i väster, för 

att kunna försörja fastigheten med gods genom ett internt trafiknät. Föreslagen 

förlängning av gatan har streckats in i föreslagen trafikutformning. 

 

Figur 7. Översikt alternativ 1, där infart till AA Logistik förläggs i tomtens västra del och utfarten i 

tomtens östra del, alternativt omvänt. 

Anslutning mot 

bef. gata 

Möjlig anslutning 

mot Effektgatan. 

Behöver samordnas 

med infart 

Ev. framtida gång- 

och cykelbana 

Alternativ 1 förutsätter att Lundaleden, norr 

om Northvolts fastighet, förlängs åt öster. 

Medför att ytterligare en tillfart kan 

anslutas från ny logistikverksamhet mot 

nya gata, vilket möjliggör för enkelriktad in- 

och utfart. 

Infart AA Logistik, 

separerad från planerad 

interngata Northvolt 

Utfart AA Logistik 
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Figur 8. Översikt alternativ 2, där in- och utfart placera i tomtens östra del. 

Alternativ 1 förutsätter att Lundaleden förlängs vidare från Northvolts 

verksamhet mot Tillbergaleden medan alternativ 2 endast möjliggör för 

anslutning av ny logistikverksamhet mot Tillbergaleden. 

I alternativ 1 har ett skissförslag tagits fram med en lokalgata för Northvolts 

verksamhet i fastighetens västra del. Sektion mellan befintlig byggnad och 

föreslagen inhägnad är satt till 17 meter. Detta utrymme fördelas så att gatan 

blir 8 meter bred och ett avstånd till staket sätts till 2 meter. Öster om Northvolts 

föreslagna interngata föreslås en separerad infart till AA Logistik, även den 

placerad 2 meter från staketet mellan gatorna. Infarten till AA Logistik utformas 

som en enkelriktad, 4 meter bred gata, se Figur 9 och Figur 10. 

 

Figur 9. Översikt separerad infart till AA Logistik i områdets 

västra del samt interngata för Northvolt. Körfälten separeras 

med staket. 

 
Figur 10. Översikt körspår infart i väster samt Northvolts 

intilliggande lokalgata. 

Ev. förlängning av gatan 

västerut för att möjliggöra för 

transporter mot Northvolt 

Möjlig anslutning 

mot Effektgatan. 

Ev. framtida gång- och 

cykelbana 

Anslutning mot bef. gata 
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Alternativ 1 förutsätter att Lundaleden förlängs vidare från Northvolts 

verksamhet mot Tillbergaleden. Alternativ 2 möjliggör endast för anslutning av 

ny logistikverksamhet mot Tillbergaleden. I alternativ 1, där in- och utfarten 

separeras, dimensioneras tillfarterna för typfordon Lspec. In- och utfarten 

studeras för möjlig koppling åt väster, varför körspår görs även för vänstersväng 

ut i utfarten i öster. I infarten möjliggörs endast infart från öster, se Figur 11 och 

Figur 12. För att möjliggöra infart både från väster till AA Logistik behöver 

tillfarten göras rätvinklig mot ny gata innan den svänger vidare västerut. Det 

medför att en större del av tomten skulle behövas tas i anspråk till infarten då 

infarten måste separeras från Northvolts planerade interngata. 

 

Figur 11. Separat infart till AA Logistik i tomtens västra del. 

Körspår med typfordon Lspec, 15 km/h. 

 

Figur 12. Separat utfart från AA Logistik i tomtens östra del. 

Körspår med typfordon Lspec, 15 km/h. 

I alternativ 2, förslaget med kombinerad in- och utfart, dimensioneras tillfarterna 

för att två större lastbilar (Lspec) ska kunna möta varandra. För att möjliggöra 

för vidare koppling västerut studeras även körspår för vänstersväng ut och 

högersväng in från väster, se  

Figur 13 och Figur 14. 

 
Figur 13. Kombinerad in- och utfart till AA Logistik, med 

koppling mot Tillbergaleden i öster. Körspår utförda med 

typfordon Lspec, 15 km/h med möjlighet att mötas. 

 

Figur 14. Kombinerad in- och utfart till AA Logistik, där körspår 

tagits fram för eventuell vidare koppling åt väster. Körspår 

utförda med typfordon Lspec, 15 km/h med möjlighet att 

mötas. 
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2.5 Förlängning av Effektgatan 
I utredningen har en förlängning av Effektgatan norrut diskuterats, för att skapa 

en koppling mellan befintligt industriområde och den nya gatan. Utformningen 

har inte studerats i detalj, men en möjlig sträckning har illustrerats i förslaget för 

att visa på en möjlig koppling. Om området kopplas samman med Effektgatan 

medför det att trafikmängden på den nya gatan i Lundaledens förlängning ökar. 

Det är något som behöver beaktas vid planeringen av placering av de 

närliggande in- och utfarterna mellan Northvolt och AA Logistik. 

I alternativ 1, där infarten till AA Logistik ligger i väster, kommer infarten till AA-

Logistik i ett sådant läge hamna väldigt nära den framtida allmänna korsningen 

mellan Effektgatans förlängning och den nya gatan. I ett sådant läge 

rekommenderas att infarten till AA-Logistik flyttas söderut och sker från 

Effektgatans förlängning. Effektgatans förlängning kan med fördel kopplas 

samman med Northvolts föreslagna gata, för att få en renare lösning och 

undvika intilliggande korsningar om gatan får en mer allmän karaktär. Det skulle 

i så fall innebära att den parallellgata som leder till AA-logistiks verksamhet i 

aktuellt förslag utgår. 

 

 

Figur 15. Möjlig förlängning av Effektgatan. 

 

Föreslagen förlängning av 

Effektgatan, mellan Nätverksgatan 

och ny gata i norr 
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Årsmedelsdygnstrafiken (ÅDT) på Tillbergaleden uppgick till cirka 1 855 fordon 

söder om Lugna gatan/Badelundavägen vid en trafikmätning i oktober 2017, se 

läge för trafikmätningspunkt i Figur 16. 

 

Figur 16. Översikt trafikmätningspunkt Tillbergaleden, söder om Badelundavägen. Mätpunkt är 

markerad med röd markering. Planerad exploatering av logistikverksamhet illustreras med blå cirkel 

i figuren. Bildkälla: Västerås stad, 2022. Bearbetad av Sweco. 

Maxtimmen under mätperioden uppgick till 303 fordon under eftermiddagen. På 

förmiddagen var maxtrafiken något lägre – 209 fordon.  

Den allmänna trafiken beräknas ha en ökningstakt på 1,5 % per år på 

Tillbergaleden, vilket ger en ÅDT på cirka 2 615 för prognosår 2040. Det medför 

att eftermiddagens maxtimme för prognosår 2040 uppgår till 427 fordon och 

förmiddagens maxtimme till 294 fordon, med fördelning enligt Tabell 1 och 

Tabell 2. 

3. Trafikanalys 
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Tabell 1. Trafikflöden Tillbergaleden, mellan Lundaleden – Badelundavägen, enligt trafikmätning 

utförd i oktober 2017. (Västerås stad, 2022) 

Trafikmätning 

Tillbergaleden 

ÅDT Maxtimme, 

förmiddag 

Maxtimme, 

eftermiddag 

Södergående - 131 (63%) 85 (28%) 

Norrgående - 78 (37%) 218 (72%) 

Totalt 1 855 209 303 

 

Tabell 2. Trafikräkning med årlig uppräkning 1,5 % till prognosår 2040, utan tillkommande 

verksamheter. 

Trafikmätning 

Tillbergaleden 

ÅDT Maxtimme, 

förmiddag 

Maxtimme, 

eftermiddag 

Södergående - 184 120 

Norrgående - 110 307 

Totalt 2 615 294 427 

 

3.1 Logistikcentrum, del av Västerås 3:69 
Den planerade verksamheten i planområdet på del av fastigheten Västerås 3:69 

är av typen industrimark. Totalarean för planområdet uppgår till cirka 8,1 hektar 

och planerad BTA uppgår till cirka 40 000 m2 BTA, se Figur 17. 

 

Figur 17. Översikt planerad exploatering (Kungsleden Fastighets AB, 2022). 

Enligt Trafikverkets alstringsverktygs användarhandbok antas en industri/lager-

verksamhet alstra 2,4 godstrafikrörelser per 1 000 m2 BTA och ett 

logistikcentrum 20 fordonsrörelser per hektar tomtyta. Tillkommande 

verksamhet antas i denna PM vara av typen logistikcentrum. Därmed bedöms 

Västerås 3:69 alstra 163 godstrafikresor per dag, se Tabell 3. 
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Tabell 3. Antal trafikrörelser per dygn godstrafik för planerad logistikverksamhet 

Trafikalstring 

Västerås 3:69 

Tomtyta 

m2 (hektar) 

Antal resor/ ha 

tomtyta 

ÅDT 

Gods, logistikcentrum 81 300 (8,13 ha) 20 163 

Utöver godstrafik tillkommer trafikflöden för de anställda. Antalet anställda 

baseras på planerad byggbar yta, vilken planeras till cirka 40 000 m2 BTA, 

enligt ovan. Enligt Trafikverkets alstringsverktyg uppgår antalet anställda till 480 

stycken om verksamheten utgörs av storindustri för ett område i Västerås 

kommun beläget i huvudortens ytterområden. Det vill säga 3 anställda per 250 

m2 BTA. De verksamheter som planeras att anläggas inom planområdet antas 

utgöras av logistikcentrum, vilket bedöms ha färre antal anställda per 

kvadratmeter än vad än vad industri har. I denna PM har ett antagande om en 

anställd per 250 kvadratmeter BTA använts. Därmed beräknas antalet anställda 

att uppgå till 160, se Tabell 4. 

Tabell 4. Antal anställda för logistikcentrum,beräknat med Trafikverkets alstringsverktyg och 

avstämning med AA Logistik samt liknande verksamheter. 

Antal anställda 

Västerås 3:69 

BTA 

m2 

Anställda per 

m2 BTA 

Antal anställda 

Logistikcentrum 40 000 1/250 160 

Antalet resor per anställd bedöms vara jämförbart med Trafikverkets alstringstal 

för större industri. Enligt Trafikverkets alstringstal antas varje anställd göra cirka 

3,5 resor per dag varav cirka 65 % antas vara med bil, baserat på en 

verksamhet i huvudortens ytterområde, se Bilaga 4.  

Bilresorna antas ske med viss samåkning, där antalet personer per bil uppgår 

till 1,2 personer för arbetsresor enligt Trafikverkets alstringsverktyg. Det ger 

cirka 250 fordonsrörelser per vardagsmedeldygn för anställda, se Tabell 5. 

Tabell 5. Trafikalstring per dygn för anställda, beräknat med Trafikverkets alstringsverktyg och 

avstämning med AA Logistik samt liknande verksamheter.  

Trafikalstring 

Västerås 3:69 

Antal anställda Antal resor/dygn 

och anställd 

Andel bilresor Antal per bil ÅVDT 

Anställda, 

logistikcentrum 

160 3,5 66 % 1,2 307 

Osäkerhet gällande trafikalstring från ett logistikcentrum är relativt stor. 

Därutöver anses AA-Logistiks relativt otillgängliga läge ytterligare påverka 

andelen resor med bil. Därmed har ytterligare tre varianter på trafikalstring 

studerats, för att inte underskatta trafikalstringen från området. De tre 

tillkommande alternativen har även de studerats med hjälp av Trafikverkets 

alstringsverktyg, men har samtliga givits dåliga förutsättningar för kollektivtrafik, 

cykel och gång. Alternativen skiljer sig åt genom att de givits tre olika 

geografiska förutsättningar: 

• I huvudortens ytterområde 

• I mindre tätort i kommunen 

• På landsbygden 



 

 

 

Sweco | PM Trafik 

Uppdragsnummer 30029064 

Datum 2022-10-31 Ver 03  

Dokumentreferens p:\27104\30029064_dp_finnslätten_aa-logistik\000\07_arbetsmaterial\pm\pm trafik dp 3_69 

finnslätten_2022-10-31.docx  16/20 

Enligt Trafikverkets alstringsverktyg görs mellan 66 % - 91 % av resorna för de 

anställda med bil, beroende på geografiskt läge och tillgänglighet till 

kollektivtrafik, cykel och gång.  

För samtliga alternativ har Västerås kommun legat till grund för trafikalstringen. 

Vardagsmedeldygnet (ÅVDT) blir som högst cirka 430 fordon per dygn, för 

alternativ där AA Logistik beräknas som beläget på landsbygd, se Tabell 6. Av 

tabellen framgår att det skiljer mindre än 100 fordonsrörelser per 

vardagsmedeldygn mellan de olika alternativen, vilket bedöms vara en 

försumbara i det omkringliggande vägnätet. 

Tabell 6. Trafikalstring per dygn för anställda, beräknat med Trafikverkets alstringsverktyg och 

avstämning med AA Logistik samt liknande verksamheter 

Trafikalstring 

Västerås 3:69 

Antal anställda Antal resor/dygn 

och anställd 

Andel bilresor Antal per bil ÅVDT 

Anställda, 

logistikcentrum 

Huvudortens 

ytterområde 

160 3,5 74 % 1,2 347 

Anställda, 

logistikcentrum 

Mindre tätort 

160 3,5 86 % 1,2 403 

Anställda, 

logistikcentrum 

Landsbygd 

160 3,5 91 % 1,2 427 

I detta skede har parkeringsbehovet för tillkommande verksamheter ej 

studerats. För att minska parkeringsbehovet och öka hållbart resande föreslås 

mobilitetsåtgärder studeras i ett senare skede. Det skulle även minska 

trafikalstringen från de anställda i området. 

3.2 Kapacitet 
Godstrafiken till och från logistikcentrum bedöms uppgå till 10 % av ÅDT under 

förmiddagens maxtimme och 20 % under eftermiddagens maxtimme. 

Fördelningen bedöms vara 20 % in och 80 % ut under förmiddagen medan den 

på eftermiddagen antas vara fördelad 50 % in och 50 % ut.  

De anställda bedöms arbeta i skift där 60 % av de anställda anländer till 

logistikcentrumet på morgonen och 60 % lämnar på eftermiddagens maxtimme. 

Detta baseras på en avstämning med AA Logistik utifrån planerad verksamhet, 

där skiften är fördelade enligt Tabell 7.  

Tabell 7. Antagande fördelning av arbetspass logistikcentrum. 

Arbetspass (tid) Andel 

05-14 20 % 

07-16 60 % 

14-23 20 % 
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Fördelningen på resor för anställda antas ha en fördelning där 90 % anländer 

och 10 % lämnar under förmiddagens maxtimme och det omvända på 

eftermiddagen.  

Den tillkommande trafiken bedöms därmed få en trafikalstring under 

maxtimmen enligt Tabell 8. 

Tabell 8. Trafikalstring Västerås 3:69, beräknat med Trafikverkets alstringsverktyg och avstämning 

med AA Logistik samt liknande verksamheter. 

Trafikalstring 

Västerås 3:69 

ÅDT/ 

Anställda 

Andel med bil 

(Ytterområde/mindre 

tätort/ landsbygd) 

Maxtimme, 

Förmiddag (%) 

Maxtimme, 

Eftermiddag 

(%) 

Maxtimme, 

Förmiddag 

(Antal fordon) 

Maxtimme, 

Eftermiddag 

(Antal fordon) 

Godstrafik, 

logistikcentrum 

163 

(ÅDT) 

100 % 10 % 20 % 16,3 32,6 

Anställda, 

logistikcentrum 

160 

(anställda) 

66/74/86/91 % 60 % 60 % 52,8-72,8 52,8-72,8 

Totalt     69,1-89,1 85,4-105,4 

Trafikflödena för tillkommande logistikverksamhet har riktningsfördelats enligt 

samma fördelning som uppmättes vid trafikmätningen från oktober 2017. 

Tillkommande trafik redovisas i Tabell 9 och Tabell 10. Siffrorna visas i intervall, 

där det lägsta värdet utgör ett bilanvändande med 66 % och det högre värdet 

utgör en bilanvändarandel på 91 % (landsbygd). 

Tabell 9. Fördelning av tillkommande trafik för Västerås 3:69, förmiddag. 

Förmiddag In Ut Totalt 

Godstrafik 3 (20%) 13,0 (80%) 16 

Anställda 48 - 66 (90%) 5 - 7 (10%) 53 – 73 

Totalt 51 - 69 18 - 20 69 – 89 

 

Tabell 10. Fördelning av tillkommande trafik för Västerås 3:69, eftermiddag. 

Eftermiddag In Ut Totalt 

Godstrafik 16,3 (50%) 16,3 (50%) 33 

Anställda 5 - 7 (10%) 48 - 66 (90%) 53 – 73 

Totalt 21 - 23 65 - 83 86 – 106 

Trafiken har adderats på trafiken på Tillbergaleden med uppräknade trafikflöden 

för prognosår 2040. Trafikflödena är hämtade från det maximala alternativet 

(Alternativ 4 Landsbygd), där 91 % av de anställda reser med bil. Det ger en 

fördelning enligt Figur 18 och Figur 19. 

Trafikflödena för övriga alternativ är lägre och redovisas i bilaga 5. De alternativ 

som studerats och redovisas är: 

• Alternativ 1: Trafikalstring för AA Logistik med bilanvändarandel för 

anställda på 66 %. (framtaget med Trafikverkets alstringsverktyg för 

större industri i Västerås stads ytterområde) 
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• Alternativ 2: Trafikalstring för AA Logistik med bilanvändarandel för 

anställda på 74 %. (framtaget med Trafikverkets alstringsverktyg för 

större industri i Västerås stads ytterområde samt mycket dålig 

tillgänglighet för kollektivtrafik, cykel och gång). 

 

• Alternativ 3: Trafikalstring för AA Logistik med bilanvändarandel för 

anställda på 86 %. (framtaget med Trafikverkets alstringsverktyg för 

större industri för mindre tätort till Västerås stad samt mycket dålig 

tillgänglighet för kollektivtrafik, cykel och gång). 

 

• Alternativ 4: Trafikalstring för AA Logistik med bilanvändarandel för 

anställda på 91 %. (framtaget med Trafikverkets alstringsverktyg för 

större industri för landsbygd i Västerås stad samt mycket dålig 

tillgänglighet för kollektivtrafik, cykel och gång). 

 

• Alternativ 5: Trafikalstring för AA Logistik med bilanvändarandel för 

anställda på 91 % samt antal anställda enligt alstringsverktyget för 

större industri. (framtaget med Trafikverkets alstringsverktyg för större 

industri för landsbygd i Västerås stad samt mycket dålig tillgänglighet 

för kollektivtrafik, cykel och gång). 

Alternativ 5, även kallad alternativ 4 HÖG, är ett kontrollalternativ där antalet 

anställda är tre gånger högre än vad som väntas för AA Logistik. Då det saknas 

alstringstal för logistikverksamhet har trafikalstring för större industri använts 

som grund i alstringsverktyget och räknats om till logistikverksamhet. 

 

 

  

Figur 18. Trafikflöden maxtimme förmiddag, prognosår 2040. Figur 19. Trafikflöden maxtimme eftermiddag, prognosår 2040. 

Korsningen mellan logistikverksamhetens anslutning mot Tillbergaleden, via 

Lundledens förlängning, planeras att utformas som en cirkulationsplats. Dels för 

en mer flexibel trafiklösning för framtida trafik. Dels för att skapa en trafiksäker 

anslutning mot Tillbergaleden, vars skyltade hastighet uppgår till 70 km/h. 
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Kapacitetsberäkningar är utförda med Capcal. Hastigheten har antagits uppgå 

till 50 km/h när korsningen utformas som en cirkulationsplats. Cirkulationen 

förutsetts utformas med ett körfält i varje tillfart. 

Kapacitetsberäkningarna för det maximala alternativet (Landsbygd) visar att 

kapaciteten är god och köerna små både för förmiddagens och eftermiddagens 

maxtimme, se Figur 20 och Figur 21. 

 

 

Figur 20. Belastningsgrader för enfältig cirkulationsplats, 

maxtimme förmiddag, prognosår 2040. 

Figur 21. Belastningsgrader för enfältig cirkulationsplats, 

maxtimme eftermiddag, prognosår 2040. 

 

En kapacitetsberäkning för alternativ 5 (alternativ 4 HÖG) har även gjorts för att 

säkerställa att belastningsgraden inte underskattas. Även för alternativ 5 blir 

belastningarna låga och köerna små i samtliga tillfarter. Den högsta 

belastningsgraden uppgår till 0,25 på Tillbergaleden syd under eftermiddagens 

maxtimme. 
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Kapacitetsberäkningarna visar att belastningarna är låga och köerna små i 

korsningen med Tillbergaleden. En beräkning där trafiken till och från 

planområdet beräknats med Trafikverkets alstringstal för större industri har 

också beräknats och även med dessa trafikflöden blir belastningarna låga och 

köerna korta i samtliga tillfarter.  

Det pågår ett arbete med att ta fram en åtgärdsvalsstudie för omgivande 

trafiknät, innefattande Tillbergaleden. Detta är därmed endast att betrakta som 

underlag för denna utredning och siffrorna kan komma att påverkas av 

utgången av åtgärdsvalsstudien, där trafik väntas ta nya vägar. Belastningen 

från den planerade logistikverksamheten väntas emellertid bli liten.  

Korsningen med Tillbergaleden föreslås utformas som en cirkulationsplats efter 

önskemål från Västerås stad. Detta för att möjliggöra för en eventuell ny 

koppling genom området. Därmed har inga andra förslag studerats i denna 

utredning. 

Vidare planeras det för en gång- och cykelbana utmed Tillbergaledens västra 

sida. För att förbättra framkomligheten för gång och cykel i området och 

förbättra kopplingarna mellan Finnslättens västra och östra sida föreslås en 

gång- och cykelbana utmed den nya gatan, som kopplar samman 

Tillbergaleden med befintligt gång- och cykelstråk utmed Lundaledens i väster. 

Då den nya gatan ligger på tomtmark som varken staden eller Kungsleden 

Fastighets AB/ AA Logistik råder över har detta emellertid ej studerats vidare. 

I denna utredning har två förslag tagits fram. Alternativ 1, där ny 

logistikverksamhet ges en separerad in- och utfart, och alternativ 2, där en 

kombinerad in- och utfart föreslås. 

Alternativ 1 förutsätter att Lundaleden förlängs vidare från Northvolts 

verksamhet mot Tillbergaleden. Alternativ 2 möjliggör endast för anslutning av 

ny logistikverksamhet mot Tillbergaleden. 

Alternativ 1 är att föredra, då det dels ger en bättre intern lösning på 

fastigheten. Dessutom kopplar det samman AA Logistik med Northvolts 

fastighet, där en stor andel av transporterna kommer att ske. 

Ytterligare en viktig koppling är den ner mot Effektgatan i söder. Om Effektgatan 

förlängs norrut, mot ny föreslagen gata, kan industriområdet kopplas samman 

med logistikverksamheten, vilket skulle effektivisera transporterna inom 

Finnslätten.  

 

 

4. Utvärdering och rekommendation 


