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1.

INLEDNING
1.1 Bakgrund och syfte
Vingåkers kommun ska detaljplanelägga ett område som omfattar slottsparken i Vingåker
(Sävstaholm 13:6) samt ytterligare intilliggande områden. Se detaljplaneområdets ungefärliga
läge i Vingåker i Figur 1. Det övergripande syftet med detaljplanen bygger på kommunens vilja
att forma en levande/befolkad park som tillför nya värden i Vingåker och som samtidigt
framhäver redan existerande strukturer och funktioner. Förutom en förädling av befintliga värden
i själva slottsparken ska den nya detaljplanen även möjliggöra nya användningsområden inom
parken och i dess närhet. Planläggningen avses pröva tillkomst av nya byggrätter i form av
bostadshus, parkbyggnader samt broar och bryggor.

Figur 1 Detaljplaneområdet markeras med rosa i figuren. (Karta från Google maps)

Ramboll har fått i uppdrag att genomföra en trafikutredning med syfte att se över befintliga och
nya trafiklösningar som planområdet omfattar och ge förslag på förbättrande åtgärder. I
uppdraget har inte ingått att genomföra kapacitetsanalyser i korsningar.
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2.

NULÄGESBESKRIVNING
2.1 Gång- och cykel
I södra delen av detaljplaneområdet löper Bondegatan med en smal gångbana, cirka 1,5 meter
bred, längs södra sidan av vägen. Västerut fortsätter gångbanan in mot de centrala delarna av
Vingåker, medan den i öst avslutas i detaljplaneområdets utkant. Längs norra sidan av
Bondegatan saknas gångbana. På östra sidan av korsningen med Ringvägen finns ett
övergångsställe över Bondegatan. I övergångsställets förlängning löper en gång- och cykelväg
längs östra sidan av Ringvägen förbi slottsområdet. Denna är cirka 3 meter bred enligt
kommunens primärkarta, men har vid kontrollmätningar som utförts av kommunen visat sig vara
2,5-3 meter bred. Gång- och cykelbanan separeras från körbanan med en grönremsa. Gång- och
cykelvägen leds över till västra sidan av Henalavägen via ett upphöjt övergångsställe söder om
Vingåkersån. På bron som går över Vingåkersån finns en 1,5 meter bred gångbana som sedan
övergår till en cirka 3 meter bred gång- och cykelväg som fortsätter vidare norrut utanför
planområdet. Se Figur 2.

Figur 2 Befintligt gång- och cykelvägnät och övergångsställen i anslutning till planområdet (markerat med rosa).
(Karta från Bing.com)
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För gång- och cykeltrafik finns möjligheter att nå målpunkter inom slottsområdet antingen
genom att färdas i blandtrafik längs körbara vägar eller via mindre grusade gångvägar/-stigar in
mot området.
2.2 Kollektivtrafik
Befintliga busshållplatser närmast planområdet kan ses i Figur 3. Figuren har försetts med cirklar
som illustrerar ett avstånd på cirka 400 meter från respektive hållplatsläge. Ett gångavstånd på
400 meter motsvarar cirka 5 minuters promenad och anses vara ett acceptabelt gångavstånd till
busshållplatser1.

Figur 3 Befintliga busshållplatser närmast planområdet (markerat med rosa). Blå cirklar illustrerar ett avstånd
på cirka 400 meter från respektive busshållplats. (Karta från Bing.com)

Busshållplats Vingåker Slottet ligger längs Bondegatan inom detaljplaneområdet. Hållplatslägena
är förskjutna gentemot varandra. Hållplatsläget i östergående riktning ligger längs med
kantstenen efter korsningen med Ringvägen. Väderskydd finns, men en ordentlig plattform
saknas. Se Figur 4. Cirka 70 meter österut ligger hållplatsläget i västergående riktning. Plattform
liksom gångbana saknas, bussresenärer måste kliva på/av i vägrenen. Se Figur 5. Hållplatsen
trafikeras av linje 700 som förbinder Vingåker med Eskilstuna via bland annat Katrineholm. Linjen
har låg turtäthet med 4 avgångar dagligen i vardera riktningen. Norr om planområdet ligger

1

Kommunal VGU-guide, Trafikverket 2015
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hållplats Slottsskolan som trafikeras av 6 olika linjer enstaka gånger dagligen under kommunala
grundskolors läsdagar.
Drygt en halv kilometer sydväst om planområdet ligger Vingåker station vid västra stambanan
som dagligen trafikeras av tågtrafik.

Figur 4 Busshållplats Vingåker Slottet, östergående riktning längs Bondegatan. Bild: Google maps

Figur 5 Busshållplats Vingåker Slottet (markerad med gul ring), västergående riktning längs Bondegatan. Bild:
Google maps

Längs Ringvägen norr om Bondegatan finns idag framkomlighetsproblem för kollektivtrafiken då
vägen är för smal för att tillåta möte mellan två bussar eller mellan buss och bil. Se Figur 6 och
mer om körbanebredder i kapitel 2.3.
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Figur 6 Befintlig körbanebredd på del av Ringvägen är för smal för att tillåta möte mellan buss och bil/buss
(Inklippt karta tagen från Google maps)

2.3 Motortrafik
Ringvägen och Henalavägen löper i nordsydlig riktning i västra delen av planområdet och
Bondegatan i västöstlig riktning i södra delen. Från Ringvägen in mot slottsområdet löper
Slottsvägen, se Figur 7.
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Figur 7 Omgivande vägnät. (Karta från Bing.com)

För biltrafik nås slottsområdet via Slottsvägen i väst och en anslutning från Bondegatan cirka 120
meter öster om korsningen med Ringvägen. Det finns mindre körbara vägar inom området för
angöring till vissa byggnader, men dessa är inte till för allmän trafik. Parkering sker i anslutning
till slottet. Även leveranser och sophantering sker i anslutning till slottet. Slottsvägen är delvis
kommunal och gällande hastighetsgräns är 40 kilometer per timme enligt Trafikverkets nationella
vägdatabas2. Den grusade körbanan omges av träd och är cirka 3 meter bred enligt kommunens
primärkarta, vilket inte tillåter möte mellan personbilar. Se Figur 8. Enligt kommunens
kontrollmätningar är vägen cirka 4 meter bred.

2

https://nvdb2012.trafikverket.se/
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Figur 8 Slottsvägen (Bild: Google maps)

Henalavägen avslutas i en vändslinga i norr, men planer finns på att eventuellt förlänga vägen
norrut och koppla ihop denna med en fortsättning av Henalavägen som löper parallellt med väg
52 drygt en kilometer norr om planområdet, se Figur 9. Detta ligger dock inte i närtid.
Henalavägen övergår i Ringvägen strax norr om Bondegatan. Ringvägen ansluter mot ett mindre
industriområde söder om planområdet. Henalavägen och Ringvägen är kommunala och har
hastighetsgräns 40 kilometer per timme. Norr om Bondegatan har Ringvägens körbana en minsta
bredd på cirka 4,7 meter, medan Henalavägens bredd varierar mellan cirka 6–6,5 meter.
Ringvägen söder om Bondegatan är relativt bred med en körbanebredd på 8–9 meter.
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Nya
bostäder

Figur 9 Eventuell sammanlänkning av Henalavägen markeras med gul streckad linje (schematisk sträckning).
(Karta från Bing.com)

Bondegatan kopplar ihop planområdet med centrala Vingåker i väst samt väg 52 cirka 1,5
kilometer österut. Via väg 52 nås bland annat Katrineholm och Örebro. Bondegatan är statlig och
har hastighetsgräns 50 kilometer per timme i östra delen av planområdet och 40 kilometer per
timme närmare korsningen med Ringvägen. Bondegatan har en körbanebredd på 9 meter.
Vingåker kommun har genomfört trafikmätningar på Bondegatan, Henalavägen och Ringvägen.
Dessa har inhämtats från bullerutredning3 daterad 2020-04-30 och kan ses i Tabell 1.

Tabell 1 Uppmätta trafikmängder 2020
Fordon per dygn (2020)

3

Bondegatan

1940

Henalavägen

300

Ringvägen

390

Bullerutredning: Säfstaholms Slottsområde, Vingåker, 2020-04-30
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3.

PLANERAD UTVECKLING AV SLOTTSOMRÅDET
En översikt över planerad utveckling av Slottsområdet kan ses i Figur 10. Utöver utvecklingen av
slottsparken planeras även nya bostäder, framför allt i området Åsen 2:6, men även vissa
bostäder vid Bielke 1 och Orangeriet. I anslutning till korsningen Bondegatan/Ringvägen planeras
ett entrétorg/informationsområde. I östra delen av området planeras en ställplats och en
serviceplats för husbilar.

Figur 10 Planerad utveckling av Slottsområdet. (Karta från Bing.com)
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4.

ANALYS OCH ÅTGÄRDSFÖRSLAG
4.1 Gång- och cykel
En analys av gång- och cykelvägnätet i anslutning till planområdet har genomförts. Förslag på
åtgärder kopplade till gång och cykel beskrivs i följande avsnitt.
4.1.1 Kompletterande länkar och åtgärder på befintligt gång- och cykelvägnät
Föreslagna kompletterande länkar på gång- och cykelvägnätet kan ses i Se Figur 11.

Figur 11 Förslag på nya kopplingar för gång och cykel. (Karta från Bing.com)

Befintliga gång- och cykelvägar som är smalare än 3 meter bör breddas till 3 meter, vilket är en
acceptabel bredd för oseparerad dubbelriktad gång- och cykelbana enligt Gcm-handboken4.
Befintligt cykelvägnät föreslås kompletteras med cykelväg från Slottsvägen vidare västerut.
Denna bör kopplas samman med befintligt stråk i nord-sydlig riktning väster om planområdet.
Vidare bör möjligheten att förlänga gång- och cykelbanan längs Bondegatan vidare in mot
4

Gcm-handboken, Sveriges Kommuner och Landsting och Trafikverket, 2010
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centrala Vingåker utredas, då cykling i blandtrafik längs Bondegatan med gällande
hastighetsgräns på 40 kilometer per timme utgör mindre god standard.
Cykeltrafik in mot slottsområdet bedöms kunna ske i blandtrafik på Slottsvägen, men
hastighetsgränsen föreslås minskas till 30 kilometer per timme för ökad standard. Separat
gångbana vore önskvärt längs Slottsvägen, men anses inte få plats med hänsyn till de träd som
omger vägen. Enligt GCM-handboken kan blandtrafik för gående vara acceptabelt vid bilflöden
under 100 bilar per dimensionerande timme, men det ger mindre god standard och sämre
förutsättningar för personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga, barn och äldre.
Befintlig körbar väg in mot slottsområdet från Bondegatan öster om Ringvägen planeras dock
utgå och ersättas av en gångväg, så en alternativ gångväg separerad från biltrafik finns. I den
nya gångvägens förlängning söderut kopplas befintliga gångstråk ihop för ett sammanhängande
stråk i nordsydlig riktning genom planområdets södra del.
Över Vingåkersån finns en bro med en 1,5–1,8 meter bred gångbana. Körbanebredden tillåter inte
breddning av gångbanan till tillräcklig bredd för att även inrymma cykel, om två motorfordon
fortfarande ska kunna mötas på bron. Då det finns en skola norr om planområdet antas gång- och
cykelvägen längs Ringvägen/Henalavägen utgöra ett viktigt stråk för skolelever. Enligt Kommunal
VGU-guide är blandtrafik acceptabelt vid bilflöden under 300 bilar per dimensionerande timme på
vägar med hastighetsgräns 40 km/timme, men detta ger mindre god standard. En
hastighetssänkning till 30 km/timme förbi bron i kombination med hastighetsdämpande åtgärder
kan övervägas som trafiksäkerhetshöjande åtgärd jämfört med dagens utformning. Eftersom
skolbarn antas röra sig på sträckan vore en separering av cykeltrafik från övrig fordonstrafik dock
att föredra av trafiksäkerhetsskäl. För att kunna åstadkomma detta skulle det krävas antingen en
breddning av bron, en påhängsbro alternativt att enbart tillåta en körriktning i taget passera över
bron. Det senare alternativet skulle troligtvis kräva signalreglering då sträckan ligger i en kurva
och har begränsad sikt.
In mot Åsen 2:6 rekommenderas separering av gående från bil genom att anlägga gångbanor för
ökad tillgänglighet. Befintlig gångbana längs Bondegatan södra sida är idag 1,5 meter, vilket är i
smalaste laget. En breddning till 2,5–3 meter rekommenderas. Generellt rekommenderas en
minsta bredd på 2,5 meter på nya gångbanor för att klara vinterväghållning och andra
driftåtgärder. Utöver det ska riktlinjer och krav gällande lutningar med hänsyn till tillgänglighet
beaktas.
4.1.2 Passager över väg
Nya övergångsställen samt gång- och cykelpassager föreslås över Henalavägen, Ringvägen och
Bondegatan, se Figur 12. Över Henalavägen föreslås övergångsställe/gång- och cykelpassage i
anslutning till nya planerade anslutningar/gångvägar in mot Åsen 2:6. Över Ringvägen och
Bondegatan väster om Ringvägen föreslås övergångsställe med cykelpassage för att koppla
samman ny föreslagen gång- och cykelväg längs Bondegatan med befintlig gång- och cykelväg
längs Ringvägen. Söder om Bondegatan föreslås övergångsställe över Ringvägen för att koppla
samman befintlig gångbana längs södra sidan av Bondegatan. Öster om befintligt övergångsställe
över Bondegatan föreslås övergångsställe i anslutning till busshållplats/ny gångväg in mot
Slottsområdet samt gångpassage i anslutning till in-/utfarten mot ställplatsen för husbilar.
Gångpassage föreslås i stället för övergångsställe då trafikflödet är relativt lågt och behovet att
korsa gatan bedöms vara litet, då ingen gångbana planeras vidare från gångpassagen på norra
sidan. Det kan dock finnas behov att röra sig längs körbanan till/från ställplatsen och en ordnad
gångpassage kan underlätta för gående att korsa gatan.
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Figur 12 Föreslagna nya övergångsställen och gång- och cykelpassager (Karta från Bing.com)

Övergångsställen och gång- och cykelpassager bör hastighetssäkras till 30 kilometer per timme
samt tillgänglighetsanpassas. Exempel på hastighetssäkrande åtgärder kan ses i kapitel 4.3.2.3.
Exempel på utformning av tillgänglighetsanpassat övergångsställe/gångpassage kan ses i Figur
13.
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Figur 13 Exempel på utformning av tillgänglighetsanpassat övergångsställe/gångpassage. Bild: Typritning,
Uppsala kommun 5

4.2 Kollektivtrafik
En flytt av hållplatsläget i östergående riktning har studerats, då det funnits önskemål om att
integrera denna i det entrétorg/informationsområde som planeras väster om korsningen
Bondegatan/Ringvägen.
I anslutning till korsningar bör hållplats normalt ligga efter korsningen för bättre framkomlighet.
Trafikflödet är dock relativt lågt på Bondegatan, varför en eventuell flytt av hållplatsläget inte
bedöms leda till några större framkomlighetsproblem till busstrafiken. Även av trafiksäkerhetsskäl
är placering av hållplatsläge efter övergångsställe att föredra. Hållplats ska därför inte placeras
närmare än 10 meter före ett övergångsställe.
För planering av en eventuell flytt av busshållplatsen bör kommunen samverka med
kollektivtrafikhuvudmannen Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. En skiss på befintligt
hållplatsläge (med breddad plattform) efter korsningen med Ringvägen kan ses i Figur 14 och en
alternativ placering före korsningen med Ringvägen kan ses i Figur 15. Oavsett placering förses
hållplatsläget i östergående riktning med fördel med en tillgänglighetsanpassad plattform så att
den fungerar bättre för fler resenärer.

5

Typritning, Övergångsställe och gångpassage, utan cykelpassage. Uppsala kommun, 20190619
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Figur 14 Befintligt läge för hållplatsläget Vingåker slottet i östergående riktning, på Bondegatan öster om
korsningen med Ringvägen.
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Figur 15 Studerat nytt läge för hållplatsläget Vingåker slottet i östergående riktning, på Bondegatan väster om
korsningen med Ringvägen.

Även hållplatsläget i västergående riktning föreslås förses med plattform för trygg och bekväm
på- och avstigning för passagerare samt för att den ska vara tillgänglig för personer med
funktionshinder. Plattformen ansluts till ny gångväg mot slottsområdet samt till gångvägnätet på
södra sidan av Bondegatan genom anläggande av ett övergångsställe. Övergångsstället förses
med refug och hastighetsdämpande åtgärder, till exempel vägkuddar. Se Figur 16.
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Figur 16 Hållplatsläget Vingåker slottet i västergående riktning

För en ökad framkomlighet för kollektivtrafiken har en breddning av Ringvägen studerats. Se mer
om detta i kapitel 4.3.2.1.
4.3 Motortrafik
Trafikalstring till följd av planerad utveckling inom slottsområdet samt framtida sammanlänkning
av Henalavägen har tagits fram inom ramen för den bullerutredning som tagits fram parallellt
med denna trafikutredning. För framtida trafikmängder hänvisas därför till bullerutredningen.
Nedan beskrivs nya anslutningar och föreslagna åtgärder på befintligt vägnät.
4.3.1 Nya anslutningar
I nordöstra delen av planområdet planeras en ställplats för husbilar och för att nå denna planeras
en ny anslutning mot Bondegatan. Vägen föreslås bli 6 meter bred för att tillåta möte mellan två
husbilar, alternativt kan vägen göras smalare och förses med mötesfickor för att tillåta möte längs
sträckan.
I sydöstra delen planeras en serviceplats för husbilar. Denna planeras anläggas vid befintlig
pumpstation. Den befintliga anslutningen ersätts med en ny gemensam infart till pumpstationen
och serviceplatsen samt en utfart.
Till Åsen 2:6 i norra delen av området tillkommer en ny in-/utfart mot Henalavägen. Angöring till
nya bostäder i södra delen av planområdet sker via befintligt vägnät. Se planerade nya
anslutningar i Figur 17.
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Åsen 2:6
Ställplats
husbilar

Serviceplats
husbilar

Figur 17 Planerade nya anslutningar inom området markeras med svarta pilar. (Karta från Bing.com)

4.3.2

Befintligt vägnät

4.3.2.1 Bredder
En breddning av Ringvägen har setts över med anledning av kollektivtrafikens
framkomlighetsproblem. För sträckor som trafikeras av kollektivtrafik är 6,5–7 meter önskvärt för
att tillåta möte mellan två bussar. Ringvägen är 4,7 meter som smalast. Se Figur 18 för uppritad
breddning av Ringvägen och Figur 19 för förslag på ny sektion.
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Figur 18 Breddning av Ringvägen norr om Bondegatan. Lila linje markerar ny kantstenslinje för körbanebredd 6,5
meter längs sträckan. För att bevara befintliga träd har enkelsidiga avsmalningar skissats.
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Figur 19 Förslag på sektion för breddning av Ringvägen

Breddningen, som utgår från befintlig körbanekant i väster, innebär att grönytan mellan befintlig
körbana och gångbana tas i anspråk. På grönytan finns ett antal större träd och bänkar. För att
kunna bevara träden kan en enkelsidig avsmalning övervägas. Detta måste utföras med hänsyn
till sikten på platsen och i samråd med kollektivtrafikhuvudmannen eftersom sträckan trafikeras
av buss.
Även Slottsvägen föreslås breddas upp för att tillåta möte mellan personbil och lastbil, vilket
innebär en bredd på 5,5 meter. Längs östra sidan av vägen planeras för längsgående parkering.
Vägen föreslås utformas med avvikande material i ytterkanterna, vilket möjliggör möte men
tvingar fordonen att sakta ner. Se exempel från Slottsallén vid Ulriksdals slott i Figur 20. Eftersom
ingen separat gång- och cykelbana planeras är det av stor vikt att vägen utformas på ett sätt så
att den inte uppmuntrar till höga hastigheter.

Figur 20 Slottsallén vid Ulriksdals slott, med avvikande material i ytterkanterna. Bild: Google maps

Över Bondegatan planeras nya övergångsställen och gång- och cykelpassager som även bör
hastighetssäkras (se kapitel 4.3.2.3). I kombination med detta skulle den befintliga
körbanebredden på 9 meter kunna minskas ner till 7 meter för en ökad stadsmässighet. En
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eventuell avsmalning görs med fördel genom att bredda befintlig gångbana längs södra sidan av
vägen.
4.3.2.2 Hastigheter
Med hänsyn till att gående och cyklister rör sig i blandtrafik längs Slottsvägen bör skyltad
hastighetsbegränsning inte överstiga 30 kilometer per timme. Vägen bör även utformas utefter
detta.
4.3.2.3 Hastighetssäkrande åtgärder
Hastigheten på vägnätet har en stor påverkan på såväl trafiksäkerhet som trygghet för samtliga
trafikantgrupper. Höga hastigheter ökar såväl sannolikheten för att råka ut för en olycka som
allvarlighetsgraden av de olyckor som uppstår. De oskyddade trafikanterna är de som löper störst
risk att drabbas av allvarliga skador eller dödsfall. Då hastighetsöverträdelser har påvisats vid
trafikmätningar i området rekommenderas hastighetssäkring på de platser där oskyddade
trafikanter korsar motorfordonstrafiken som en trafiksäkerhetshöjande åtgärd.
Då både Bondegatan och Ringvägen/Henalavägen trafikeras av busstrafik behöver
hastighetssäkrande åtgärder införas med hänsyn till detta. Exempel på åtgärder som kan vara
lämpliga är enligt RiBuss6:
·
·
·
·

Upphöjd tillfart
Platågupp
Vägkuddar
Avsmalningar

Exempelbilder på åtgärderna kan ses i Figur 21-Figur 24.

Figur 21 Upphöjd tillfart. Bild från RiBuss 2014

6

Trafikförvaltningen (2014) Riktlinjer Utformning av infrastruktur med hänsyn till busstrafik (RiBuss), Trafikförvaltningen, Stockholms läns
landsting, 2014-05-05
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Ramboll - Slottsområdet, Vingåker

Figur 22 Platågupp. Bild från RiBuss 2014

Figur 23 Vägkudde. Bild från RiBuss 2014

22/23

Ramboll - Slottsområdet, Vingåker

Figur 24 Dubbelsidig avsmalning. Bild från RiBuss 2014

Hastighetssäkrande åtgärder rekommenderas i första hand i anslutning till övergångsställen och
gång- och cykelpassager som presenteras i kapitel 4.1.2. Enkelsidig avsmalning kan även
användas vid breddning av Ringvägen för att möjliggöra bevarande av de träd som står intill
väggen, se kapitel 4.3.2.1.
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