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Förord 

Väg 72 genom Morgongåva är utpekad som en funktionellt prioriterad väg på regional nivå för lång-

väga personresor med bil, dagliga personresor med bil samt för kollektivtrafik med buss. Enligt läns-

transportplanen (”Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Uppsala län”) bidrar väg 72 

mellan Sala och Uppsala till att integrera Dalarna och norra Västmanland med Uppsala och Arlanda, 

vilket bl.a. leder till en förstorad arbetsmarknad.  

Genom Morgongåva löper väg 72 och järnvägen Dalabanan parallellt med varandra och utgör en 

barriär för att passera mellan den norra och södra delen av tätorten.  

Den geografiska avgränsningen för åtgärdsvalsstudien har i väster varit korsningen väg 860/72 och i 

öster korsningen Brunkullsvägen/väg 72. I huvudsak har problem, behov och brister utretts som är 

kopplade till korsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 samt den till den angränsande plan-

korsningen med järnvägen.  

Grunden till att denna åtgärdsvalsstudie har genomförts är att det under en längre tid funnits trafik-

säkerhetsproblem i anslutning till platsen. Åtgärdsvalsstudien har berört både väg och järnväg och 

visar på problem, behov och brister. Utifrån fyrstegsprincipen föreslår åtgärdsvalsstudien ett åtgärds-

paket för att lösa de trafikproblem och brister som identifierats. Resultatet skall utgöra underlag för 

Trafikverkets åtgärdsplanering och för Region Uppsalas prioriteringar i länstransportplan för regional 

transportinfrastruktur. Resultat är även tänkt att utgöra planeringsunderlag för Heby kommun. 

Trafikverket har haft huvudansvaret för åtgärdsvalsstudien och arbetet har skett tillsammans med 

Heby kommun, kollektivtrafikförvaltningen UL och Region Uppsala. Representanter för dessa parter 

har ingått i en mer aktiv arbetsgrupp under ledning av konsulter från Sweco. Åtgärdsvalsstudiearbetet 

bedrevs under perioden december 2015 till december 2016 i samverkan med olika delar av Heby 

kommun, intresseorganisationer, boende och det lokala näringslivet. 

Åtgärdsvalsstudien ger förslag till inriktning och rekommenderade åtgärder för det fortsatta arbetet 

samt utgör ett underlag för beslut om fortsatt hantering.  
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Sammanfattning 

Genom Morgongåva löper väg 72 och järnvägen Dalabanan parallellt med varandra och utgör en 

barriär för att passera mellan den norra och södra delen av tätorten. Det har under en längre tid 

funnits trafiksäkerhetsproblem i anslutning till vägkorsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 och 

kopplingen till den angränsande plankorsningen med järnvägen. Bomfällningen vid plankorsningen 

leder till köbildning på väg 72, vilket i sin tur skapar incidenter i trafiken och problem med obehöriga i 

spårområdet över järnvägen. Många invånare i Morgongåva passerar plankorsningen för att ta sig 

mellan bostäderna på norra sidan och skolan på södra sidan samt för att nå de närliggande 

sidoplattformarna på Morgongåva station för tågpendling. Problemen har ökat sedan 

pendeltågstrafiken startade i slutet av 2012. 

Syftet med studien är att skapa en samsyn om brister, behov och mål för vägkorsningen 

Ramsjövägen/Idrottsvägen/väg 72 samt den angränsande plankorsningen mellan Dalabanan och 

Ramsjövägen. Syftet är också att ta fram förslag på åtgärder som löser de identifierade brister och 

behov. 

Åtgärdsvalsstudiens övergripande mål: Åtgärderna i Morgongåva ska bidra till förbättrad 

tillgänglighet för samtliga trafikanter (inkl. gående och cyklister) lokalt i Morgongåva, god 

framkomlighet för genomfartstrafik samt ökad säkerhet för gående och cyklister. 

Problem och brister utreds i huvudsak vid korsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72. Förslag på 

åtgärder kan däremot förekomma inom ett större geografiskt område. 

Arbetsgruppen föreslår att det föreslagna åtgärdspaketet med rekommenderade åtgärder tas med i 

den fortsatta hanteringen och ingår i ställningstagandet från åtgärdsvalsstudien. Åtgärderna hanteras 

i respektive aktörs planeringsprocess. Samtliga åtgärder registreras i åtgärdsbanken i ÅVS-portalen.  

 

Exempel på åtgärder från föreslaget åtgärdspaket: 

 Mobility Management-åtgärder som ex. vandrande skolbuss, information till skolbarnen och 

anställda på företagsparken om hur man beter sig längs järnvägsspår och om konsekvenser 

av obehöriga i spårområdet. 

 ITS-skyltning för att ex. påminna bilister om rådande hastighet, informera om 

bomfällningstider. 

 Översyn och justering av vägvisning, centrumskyltning samt ledning av tung trafik till väg 860. 

 Utredning av åtgärder kring befintlig passage för gående och cyklister vid plankorsningen väg 

72/Ramsjövägen som ex. förstärkt belysning, översyn styrning av ljussignal. 

 Komplettera med stängsel utmed järnvägen i Morgongåva i höjd med företagsområde samt 

med hänsyn taget till placering av busshållplatser, krypskydd vid bom. 

 Åtgärder på järnvägens signalsystem och bomanläggning som minimerar väntetider vid 

bomfällning. 

 Planskild passage (tunnel eller bro) för gång-/cykeltrafik förbi väg 72 och Dalabanan. 
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1. Bakgrund  

1.1. Varför behövs åtgärder? Varför just nu?  

Genom Morgongåva löper väg 72 och järnvägen Dalabanan parallellt med varandra och utgör en 

barriär för att passera mellan den norra och södra delen av tätorten. Det har under en längre tid 

funnits trafiksäkerhetsproblem i anslutning till vägkorsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 och 

kopplingen till den angränsande plankorsningen med järnvägen. Bomfällningen vid plankorsningen 

leder till köbildning på väg 72, vilket i sin tur skapar incidenter i trafiken och problem med obehöriga i 

spårområdet över järnvägen. Många invånare i Morgongåva passerar plankorsningen för att ta sig 

mellan bostäderna på norra sidan och skolan på södra sidan samt för att nå de närliggande 

sidoplattformarna på Morgongåva station för tågpendling. Problemen har ökat sedan 

pendeltågstrafiken startade i slutet av 2012. 

Området är och har varit hårt bevakat av media. Det har framförts önskemål om breddning av vägen 

samt en planskild korsning mellan väg och järnväg. Både i den nationella planen och i 

länstransportplanen är trafiksäkerhetsproblemen en prioriterad fråga att lösa. Som ett första steg i 

denna process genomför Trafikverket denna åtgärdsvalsstudie. 

1.2. Syfte 

Syftet med studien är att utreda brister, behov och mål för vägkorsningen 

Ramsjövägen/Idrottsvägen/väg 72 samt den angränsande plankorsningen mellan Dalabanan och 

Ramsjövägen. Syftet är också att ta fram förslag på åtgärder som löser de identifierade brister och 

behov. Åtgärdsförslagen ska bidra till förbättrad trafiksäkerhet och tillgänglighet för oskyddade 

trafikanter tvärs väg 72 och för motorfordon längs med väg 72. De ska också bidra till förbättrad 

trafiksäkerhet och tillgänglighet för motorfordon till lokala målpunkter i Morgongåva. 

1.3. Åtgärdsvalsstudie och fyrstegsprincipen 

En åtgärdsvalsstudie är ett sätt att analysera brister och problem tidigt. Deltagare med olika 

kunskaper och erfarenheter blir involverade och kompletterar varandra. I samspel mellan aktörer 

analyseras problembilden noggrant innan vi går vidare mot att diskutera tänkbara lösningar och olika 

typer av åtgärder. Ibland är förslagen till åtgärder konkreta, och ibland är de målade i grova 

penseldrag, och vissa förslag kan då behöva utredas ytterligare. Nedan visas olika skedena i en 

åtgärdsvalsstudie. 
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Förslagen till åtgärder ska bidra till en hållbar samhällsutveckling genom kostnadseffektiva åtgärder. 

När man tillsammans tittar på problemen utifrån flera trafikslag och färdsätt och samtidigt tittar på 

de fyra stegen i fyrstegsprincipen: tänk om – optimera – bygg om – bygg nytt, är chansen stor att 

hitta lösningar som ger större effekt tillsammans än var för sig. 

1.4. Arbetsprocessen och organisering av arbetet 

Åtgärdsvalsstudien har bedrivits från december 2015 till december 2016. I arbetet med 

åtgärdsvalsstudien har följande faser och moment ingått:  

 Initierafasen  

 Nulägesförutsättningar inkl. identifiering och sammanställning av tidigare identifierade 

problem, åtgärder och målpunkter  

 Avstämning med allmänheten om tidigare identifierade problem, åtgärder och målpunkter – 

Öppet hus och skolbesök  

 Framtagande av mål och framtida önskad funktion  

 Framtagande av förslag på åtgärder och åtgärdspaket  

 Avstämning av åtgärder och åtgärdspaket  

 Kostnadsbedömning och samlad effektbedömning (SEB)  

 Forma åtgärdsinriktning och rekommendera åtgärder 

 Granskning av rapport samt godkännande av rapport  

Arbetet med åtgärdsvalsstudien har bedrivits genom en arbetsgrupp där följande organisationer och 

personer medverkat: 
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 Heby kommun: Anders Ågren och Emma Hammarbäck 

 Kollektivtrafikförvaltningen UL: Ebba Blomstrand 

 Regionförbundet Uppsala län/Region Uppsala: Anders Ferdinandsson och Ola Kahlström 

 Trafikverket Region Öst: Tina Melin 

 Trafikverket Region Öst: Christian Mineur 

 Sweco: Lotta Fritz 

 Sweco: Anna-Lena Söderlind 

I arbetet har även följande personer involverats: 

 Rickard Karlsson, Trafikverket 

 Ulrika Linderborg, Trafikverket 

 Britt Lisra, Trafikverket 

Arbetsgruppen har i arbetsmöten drivit åtgärdsvalsstudieprocessen. Konsulten har tagit fram förslag 

på ex. mål, åtgärdspaket och samlad effektbedömning (SEB), som sedan bearbetats i arbetsgruppen. 

Det är också arbetsgruppen som stått för kvalitetssäkring av det underlag som finns med i rapporten. 

En kommunikationsplan togs fram och inom ramen för åtgärdsvalsstudien genomfördes i maj ett 

Öppet hus och ett skolbesök på Morgongåva skola, se bilaga 1. 

1.5. Tidigare planeringsarbete 

Utifrån tidigare planeringsarbete som har genomförts i form av studier eller utredningar har brister 

och åtgärder identifierats, se kapitel 5 och 6. Följande planeringsarbete med koppling till 

åtgärdsvalsstudien har genomförts: 

 Funktionsutredning (2016) Trafikverket 

Utredningen genomfördes mot bakgrund av omfattande obehöriga i spårområdet p.g.a. 

långa liggtider för järnvägsbommarna. Utredningen föreslår trimning av signalsystemet 

(slutpunktsstolplyktor flyttas, fördröjd telefonstyrd bomfällning av föraren) som kan 

genomföras relativt snabbt. Åtgärderna innebär att bommarnas liggtid förkortas från dagens 

3,5-5 minuter till 1-2,5 minuter (beroende på tågmöte eller inte), vilket minskar 

bomfällningstiden totalt sett från 63 min/dygn till 21 min/dygn. Detta bedöms ge minskat 

obehöriga i spårområdet men ingen förändring av övriga risker. Nästa steg förväntas bli av 

AKJ. 

 Heby kommun – Bostadsförsörjningsplan, samrådsversion (2015) Heby kommun 

Planen anger riktlinjerna för bostadsförsörjningen i kommunen och utgår från Kommunplan 

2013. Av planen framgår att när den pågående åtgärdsvalsstudien är genomförd bör arbete 

påbörjas om hur marken i anslutning till järnvägsstationen kan användas bland annat för 

bostäder och service. Marken i nära anslutning till stationen bör ha hög exploateringsgrad. 
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 Dalabanan – effektivisering genom smärre åtgärder (2012) Dalabanans intressenter 

Utredningen har tagit utgångspunkt i ambitionen att åstadkomma väsentliga 

kapacitetsförbättringar till låga kostnader och har därför fokuserat på att identifiera tids- och 

kapacitetstjuvar som ger upphov till onödigt långa körtider och till försämrad punktlighet. De 

åtgärder som föreslås är därför till största delen enkla åtgärder. Åtgärdsförslag har inte fokus 

på järnvägen genom Morgongåva utan berör i första hand de anslutande bansträckningarna 

Heby-Morgongåva och Morgongåva-Järlåsa: 

o Heby-Morgongåva: Höjning från dagens hastighetsnivå på 120-140 km/h för B-tåg till 

130-150 km/h (beroende på bandel). Detta ger cirka 15 sekunders 

gångtidsförkortning. 

o Morgongåva-Järlåsa. Höjning från dagens hastighetsnivå på 140 km/h för B-tåg till 

130-155-160 km/h (beroende på bandel). Detta ger cirka 22 sekunders 

gångtidsförkortning. 

 Fördjupad översiktsplan Morgongåva (2010) Heby kommun 

Av planen framgår bl.a. att Morgongåva tätorts olika delar ska integreras bättre genom att 

trafikstråkens barriäreffekter minskas. En omlokalisering av skolan och idrottshallen till norra 

sidan av järnvägen skulle förbättra trafiksäkerheten. Detta är dock inte aktuellt inom 

överskådlig tid. En alternativ lösning är istället att förbättra säkerheten för gående och 

cyklister som passerar järnvägen och väg 72. 

 Gång- och cykelpassager i Heby kommun, problemstudie (2006) Vägverket 

Problemstudien ger bl.a. förslag på smärre och större åtgärder för gång- och cykelpassager 

(hastighetssäkring resp. planskild passage), kollektivtrafikhållplats samt höger- och 

vänstersvängfält. 

 Trafiknätsanalys (2003) Heby kommun 

Analysen föreslår ex. att de två västliga övergångsställena på väg 72 samt övergångsstället på 

Axsjövägen slopas i anslutning till korsningen Axsjövägen/väg 72. Trafiknätsanalysen är dock 

inte helt aktuell som helhet. 

1.6. Anknytande planering och pågående projekt 

 Ny cykelväg Heby-Morgongåva (pågår) 

Byggande pågår av gång- och cykelväg på en sträcka av 4,6 kilometer från Heby längs med 

södra sidan av väg 72 fram till korsningen med Axsjövägen i Morgongåva. Gång- och 

cykelvägen beräknas vara färdigställd under juni 2017. 

 Diskussioner om rundgångsmöjligheter i Morgongåva (pågår) 

Trafikverket för diskussioner med bl.a. SETRA och SCA om behovet av rundgångsmöjligheter, 

dvs. möjligheten att vända tåg, på sträckan Sala-Uppsala. Rundgångsmöjligheter i 

Morgongåva bedöms dock i nuläget inte vara förstahandsvalet eftersom detta i praktiken 

förutsätter att plankorsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 behöver stängas. 

Rundgångsmöjligheter behöver göras genomförbart efter år 2030. 
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 Hastighetsöversyn 

Heby kommun kommer att genomföra en hastighetsöversyn för Morgongåva i samverkan 

med Trafikverket. 

 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Uppsala län (2014) 

Regionförbundet Uppsala län.  

I planen är ”Planskild korsning Morgongåva” en namnsatt brist och högt prioriterad av Heby 

kommun och landstinget/Kollektivtrafikförvaltningen UL. 

 Pågående detaljplanearbete 

Ett nytt verksamhetsområde planeras strax väster om Morgongåva tätort. Detaljplanens 

syfte är att möjliggöra bebyggelse av verksamheter, kontor och industri. Föreslagen in- och 

utfart till området placeras mot Tjusarvägen för att sedan leda trafiken till väg 860, se figur 2. 

Av samrådshandlingen framgår att en förväntad högre trafikbelastning från planområdet och 

Vansjö/Julmyra kan medföra behov av andra trafiklösningar där väg 860 möter järnvägen och 

väg 72.  

 Gällande detaljplaner  

Två detaljplaner angränsar till korsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72. Båda planerna 

ligger strax norr om korsningen, ”Del av Morgongåva, Norr om järnvägen” upprättad 2004 

och ”Del av Morgongåva, Morgongåva centrum” upprättad 1972. I båda planerna är marken 

närmast järnvägen och korsningen planlagd som park. ”Del av Morgongåva, Norr om 

järnvägen” innefattar även ett stort område som är planlagt för industri, handel och kontor, 

där det idag ligger verksamheter.  

 

Inom området för åtgärdsvalsstudien finns ytterligare detaljplaner. ”Detaljplanen 

Morgongåva, Norra delen” (antagen 2015) ligger norr om järnvägen öster om korsningen 

Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72. Området närmast järnvägen och korsningen är planlagt 

för centrum, handel och kontor. Längre österut norr om järnvägen är marken planlagd för 

bostäder.  

 

Inget område söder om väg 72 är detaljplanelagt. 

1.7. Övergripande syfte med de åtgärder som studerats 

Det övergripande syftet med de studerade åtgärderna är att de ska bidra till att minska de 

identifierade bristerna och förbättra tillgängligheten för samtliga trafikanter samt skapa ökad 

säkerhet för gående och cyklister. 

1.8. Kostnadsramar för genomförande av lösning/åtgärder 

Trafikverket har i den nuvarande planen, som gäller från år 2014-2025, avsatt medel för åtgärder i 

Morgongåva för smärre investeringar på järnvägsanläggningen. Länstransportplanen är föremål för 

översyn och den kommande planen kommer att gälla åren 2018-2029. Eventuellt utförande av övriga 

åtgärder prövas i det löpande genomförandet av länstransportplanen för Uppsala län och den 

nationella planen för transportinfrastruktur. 
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2. Intressenter 

I det inledande arbetet med åtgärdsvalsstudien gjordes en kartläggning av berörda intressenter. 

Nedan redovisas vilka intressenter som har kontaktats och där svar erhållits: 

 Morgongåva Byalag (Öppet hus) 

 Morgongåva skola (besök) 

 Morgongåva Företagspark (Adlibris, Babyland) (enkät via e-post) 

 Övrigt näringsliv i Morgongåva (Mys Kök & Bar, ICA) (enkät via e-post) 

 Förskolan Lek & Lär (enkät via e-post) 

 Boende i Morgongåva (Öppet hus) 

 Räddningstjänsten i Heby (enkät via e-post) 

 Utöver ovanstående har även följande intressenter kontaktats utan återkoppling: 

 Bussbolag och transportör (enkät via e-post) 

 LRF (enkät via e-post) 

 Apotea och Karlssons (enkät via e-post) 

 

Dalabanans intressenter och Sala kommun hållits informerade under projektets gång.  
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3. Avgränsningar 

3.1 Geografisk avgränsning 

Problem och brister utreds i huvudsak vid korsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72, se 

rödstreckad oval i figur 2.  Förslag på åtgärder kan däremot förekomma inom ett större geografiskt 

område, se blåstreckad oval i figur 2. 

3.2 Förutsättningar och avgränsning av innehåll och omfattning  

En förutsättning för åtgärdsvalsstudiens åtgärdsförslag har varit att nuvarande plattformsläge 

behålls. Åtgärdsvalsstudien berör både väg och järnväg inom den geografiska avgränsningen, se figur 

1 nedan. 

3.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande  

Föreslagna åtgärder kan genomföras under nästa planperiod 2018-2029 eller bortom 2029. 
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Figur 1. Geografisk avgränsning av åtgärdsvalsstudien med större ingående korsningar samt ungefärligt område 

inom vilket problem och brister utreds.



 
 

 

 

 

4. Mål 

Inom ramen för åtgärdsvalsstudien har ett övergripande mål, målpreciseringar samt indikatorer 

tagits fram. I tabell 1 nedan redovisas målpreciseringarna och indikatorerna och hur de är kopplade 

till det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet. 

Övergripande mål: 

Åtgärderna i Morgongåva ska bidra till förbättrad tillgänglighet för samtliga trafikanter (inkl. gående 

och cyklister) lokalt i Morgongåva, god framkomlighet för genomfartstrafik samt ökad säkerhet för 

gående och cyklister. 

Tabell 1. Åtgärdsvalsstudiens målpreciseringar, indikatorer samt de transportpolitiska funktionsmålet och 

hänsynsmålet. 

Transportpolitiska mål Målprecisering Indikator 

Funktionsmålet 

”Transportsystemets 
utformning, funktion och 
användning ska medverka till 
att ge alla en grundläggande 
tillgänglighet med god 
kvalitet och användbarhet 
samt bidra till 
utvecklingskraft i hela landet. 
Transportsystemet ska vara 
jämställt, det vill säga 
likvärdigt svara mot kvinnors 
respektive mäns 
transportbehov.” 

 Bommarnas liggtider ska förkortas 
till 21 minuter per dygn, från dagens 
63. (Enligt UA1 Funktionsutredning – 
Morgongåva möjliga 
plankorsningsåtgärder, 2015-01-20) 

 Bommarnas liggtid förkortas till ca 1 
minut per bomfällning, från dagens 
4-5 minuter. (Enligt UA1 
Funktionsutredning – Morgongåva 
möjliga plankorsningsåtgärder, 
2015-01-20) 

 Uppmätt liggtid för 
bommar per dygn. 

 Uppmätt liggtid för 
bommarna per 
bomfällning. 

 Minskade kötider för fordonstrafik 
vid korsningen väg 72 och 
Ramsjövägen. 

 Minskade barriäreffekter för 
oskyddade trafikanter. Gäller för 
passage av spår och väg 72. 

 Uppmätt kötid i 
rusningstrafik i korsningen 
väg 72 och Ramsjövägen. 

 Uppmätt liggtid för 
bommarna per 
bomfällning. 

Hänsynsmålet  

”Transportsystemets 
utformning och användning 
ska anpassas till att ingen ska 
dödas eller skadas allvarligt. 
Det ska också bidra till att 
miljökvalitetsmålen uppnås 
och att ökas hälsa uppnås.” 

 Ökad efterlevnad av 
hastighetsbegränsningar. 

 Ökad efterlevnad övriga 
trafikregleringar. 

 Skapa trygga och säkra miljöer för 
gående och cyklister 

 Inga rörelser/vistelser av obehöriga i 
spårområdet.  

 Andel fordon (trafikarbete) 
inom hastighetsgräns. 

 Upplevd trygghet och 
säkerhet vid korsningen 
väg 72 och Ramsjövägen. 
(Metod: Intervjuer) 

 Antal obehöriga 
rörelser/vistelser i 
spårområdet.  



 
 

 

 

 

5. Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar 

5.1 Problembeskrivning 

Bomanläggningen i plankorsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 är vältrafikerad och 

konstruerad på ett sådant sätt att långa bomfällningstider uppstår. Detta medför brister i 

trafiksäkerheten och framkomligheten både på väg- och järnvägsanläggningen. Framför allt yttrar sig 

detta i köbildning på väg 72 då fordon som kommer västerifrån ska svänga norrut genom 

plankorsningen väntar vid bommarna och bakomvarande bilister kör upp på trottoarkanten för att 

komma förbi, vilket medför konflikter med oskyddade trafikanter. Därtill springer fotgängare över 

spåren och under bommarna för att t.ex. hinna med ankommande tåg vid Morgongåva station i 

anslutning till plankorsningen eller för att gena till närliggande arbetsplatser. Sammantaget skapar 

detta en komplicerad trafikmiljö för samtliga trafikanter. 

Problemet med obehöriga i spårområdet vid bomfällning i direkt anslutning till bommen har delvis 

åtgärdats i och med den förlängda stängsling som gjordes 2015. Ursprungsstängslet sattes upp 2007. 

Obehöriga i spår förekommer även i spårområdet väster om plattformarna för att ta sig mellan 

busshållplatserna på södra sidan av järnvägen och arbetsplatserna på norra sidan av järnvägen. Detta 

kan komma att åtgärdas då Trafikverket har för avsikt utöka stängslingen genom Morgongåva. 

I figur 3 redovisas brister och behov knutna till definierade geografiska platser i den västliga delen av 

åtgärdsvalsstudieområdet, mellan korsning väg 860/väg 72 och korsning Ramsjövägen-

Idrottsvägen/väg 72. På sträckan mellan korsning Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 och 

Brunkullsvägen/väg 72 finns inga identifierade brister. Heby kommuns uttryckta behov av åtgärder i 

länstransportplanen har tolkats som önskemål/förslag till åtgärder och redovisas i avsnittet ”Tidigare 

identifierade åtgärder”. 

Utöver bristerna och behoven redovisade i figur 3 finns brister som inte är kopplade lika tydligt till en 

avgränsad plats i åtgärdsvalsstudieområdet. Bland annat bidrar problematiken kring plankorsningen i 

ett större perspektiv till bristande kapacitet för tågtrafiken på sträckan Sala-Uppsala med bristande 

tillförlitlighet och osäkra restider för resenärerna som följd. 

Bristerna och behoven i denna redovisning har identifierats i avslutade utredningar, studier, 

kommunala översiktsplaner, den regionala länstransportplanen, tidningsartiklar samt genom 

dokumenterad tidigare kommunikation mellan boende i Morgongåva och Trafikverket (se bilaga 2) 

liksom inom ramen för denna åtgärdsvalsstudieprocess genom skolbesök (se bilaga 1), öppet hus för 

allmänheten (se bilaga 1) och åtgärdsvalsstudiens arbetsgrupp. 
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Figur 2. Identifierade brister och behov längs sträckan korsning väg 860/väg 72-korsning Ramsjövägen-

Idrottsvägen/väg 72. 
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5.2 Befintliga förhållanden och utveckling 

5.2.1 Befolkning och pendling 

Morgongåva har cirka 1 400 invånare. Ungefär 85 procent av den befintliga bostadsbebyggelsen är 

belägen norr om riksväg 72 och järnvägen (Bostadsförsörjningsplan 2015). Söder om järnvägen och 

väg 72 finns en låg- och mellanstadieskola. Eleverna tar sig till och från skolan jämnt fördelat mellan 

gång/cykel och bil (vardera cirka 40-45 procent) medan cirka 15 procent av eleverna tar sig till och 

från skolan med buss (uppskattning av lärare, Morgongåva skola). 

5.2.2 Framtida utveckling 

Lastbilstrafiken är anvisad att använda korsningen väg 860/väg 72 till företagsparken och inte 

korsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72. På sikt kan företagsparken komma att utökas västerut 

i anslutning till väg 860, samtidigt som utveckling av bostadsbebyggelse sker väster om 

företagsparken samt i byn Vansjö och gårdarna i Julmyra, längre norrut längs väg 860. Alla dessa 

utvecklingsprojekt kan förväntas ge mer trafik i första hand till korsningen väg 860/väg 72 

(Översiktsplan för Heby kommun, 2013).  

Utveckling av bostäder planeras även i Lilla Ramsjö, nordöst om plankorsning Ramsjövägen-

Idrottsvägen/väg 72. Exploatering här kan förväntas ge en ökad trafik till plankorsningen 

Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72. 

Heby kommun arbetar för att gator i kommunens tätorter ska bli trivsammare och mer attraktiva för 

gång- och cykeltrafikanter (Utvecklingsplan för växande Heby kommun, 2013). 

5.2.3 Kollektivtrafik 

Kollektivtrafikförvaltningen UL har kört pendeltågstrafik på sträckan Uppsala-Morgongåva-Heby-Sala 

sedan december 2012. Tidigare utvärderingar visar att resandeutvecklingen ser mycket bra ut då 

många av tågen är välfyllda (LTP Uppsala, 2014). Sträckan trafikeras även av busslinje 848. I figur 4 

framgår hållplatslägen samt hållplatsernas standard. För resandestatistik för tåg och buss, se tabell 2 

och 3.  

Tabell 2. På- och avstigande vid Morgongåva station (tåg) per vardagsdygn för perioden 2015-09-01 till 2015-11-

30. Statistiken är uttryckt med två decimaler, men i tabellen är antal personer avrundat till heltal. Källa: 

Kollektivtrafikförvaltningen UL 

Riktning Påstigande Avstigande 

Mot Uppsala 252 160 

Mot Sala 45 171 
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Tabell 3. På- och avstigande vid hållplatser (busslinje 848) inom utredningsområdet per vardagsdygn för perioden 

2015-09-01 till 2015-11-30. Statistiken är uttryckt med två decimaler, men i tabellen är antal personer avrundat till 

heltal. Källa: Kollektivtrafikförvaltningen UL 

Hållplats Läge Påstigande Avstigande 

Grimle vägskäl Mot Uppsala 6 3 

  Mot Sala 3 8 

Morgongåva Näset Mot Uppsala 3 2 

  Mot Sala 2 3 

Morgongåva station Mot Uppsala 92 100 

  Mot Sala 80 105 

Morgongåva Hårsbäck vägskäl* Mot Sala 4 6 

Morgongåva Snesholm Mot Uppsala 0 1 

  Mot Sala 0 0 

* Läget mot Uppsala togs bort ca 2012/2013. 
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Figur 3. Busshållplatser. Källa: Kollektivtrafikförvaltningen UL 
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5.2.4 Hastigheter och vägbredder 

På den östra delen av den aktuella sträckan av väg 72 är hastighetsgränsen 90 km/h, se figur 5. På 

den västra delen är hastighetsgränsen 70 km/h, med undantag för när vägen passerar genom 

Morgongåva tätort förbi korsningarna Ramsjövägen-Idrottsvägen och Axsjövägen då 

hastighetsgränsen är 50 km/h. På en kort sträcka västerut från korsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen 

är hastighetsgränsen 30 km/h. 

Bredden på väg 72 varierar mellan 8-9 meter på hela sträckan. Bredast är vägen inne i tätorten 

mellan korsningarna Axsjövägen och Ramsjövägen-Idrottsvägen, se figur 5. Bredden på de större 

anslutande vägarna väg 860, Axsjövägen och Brunkullsvägen varierar mellan 5-6 meter. Ramsjövägen 

och väg 818 har en bredd på 7 respektive 3,5 meter. 

Trafikverket har gjort hastighetsmätningar på väg 72 genom Morgongåva, både på vägsträckor med 

skyltad hastighetsgräns 30 km/h och 50 km/h, se tabell 4. Vid mättillfället var det uppskattade 

dygnsmedelflödet 4 983 fordon för övergångsstället nära Ramsjövägen och 3 761 fordon vid 

övergångsstället i höjd med Axsjövägen. Av mätningarna framgår det att hastigheterna på fordonen 

är högre än den skyltade hastigheten. Sträckan vid övergångsstället nära Ramsjövägen, där skyltad 

hastighetsgräns är 30 km/h, har en 85-percentil på 43 km/h. En sträcka eller konfliktpunkt med 

skyltad hastighetsgräns 30 km/h och där 85-percentilen är 40 km/h eller över anses inte vara 

hastighetssäkrad på ett acceptabelt sätt1. 

Direkt öster om korsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 finns en ATK-kamera för trafik som 

färdas västerut mot Sala på väg 72. Denna uppfördes innan tillfället för Trafikverkets 

hastighetsmätningar i maj 2013. 

Tabell 4. Trafikräkning och hastighetsmätning i Morgongåva maj 2013 för övergångsställena vid Ramsjövägen 

respektive Axsjövägen. Källa: Trafikverket 

Övergångsstället nära Ramsjövägen (30 km/h)  Medelhastighet 85-perc 

Österut  37 km/h 46 km/h 

Västerut 33 km/h 40 km/h 

Summa 35 km/h 43 km/h 

 

Övergångsstället i höjd med Axsjövägen (50 km/h) Medelhastighet 85-perc 

Österut  54 km/h 62 km/h 

Västerut 57 km/h 66 km/h 

Summa 55 km/h 64 km/h 

 

Inga hastighetsmätningar har gjorts för Ramsjövägen. 

 

                                                           
1 Källa: Bedömningsmodell 2014-04-15, Kommunal Trafiksäkerhetsrevision, Sveriges Kommuner och Landsting 
(SKL) 
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Figur 4. Skyltade hastighetsgränser och vägbredder på väg 72 och större anslutande vägar. Källa: NVDB 
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5.2.5 Trafikflöden 

Trafikflödet på väg 72 österut från korsningen med Axsjövägen var 3 950 fordon per årsmedeldygn år 

2015, se figur 6. Väster om Axsjövägen är trafikflödet 4 900 fordon per årsmedeldygn. Andelen tung 

trafik varierar och är 11 procent väster om Axsjövägen och 17 procent österut. En andel tung trafik 

runt 15 procent kan räknas normalvärde för den här typen av stråk, medan värden över 20 procent 

ses som höga flöden. 
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Figur 5 Trafikflöden i Morgongåva. Fordon per årsmedeldygn (procentuell andel tung trafik). Mätår för väg 72 är 

2015 och för övriga anslutande vägar 2007. Röda prickar är brytgränser för trafikflödet på väg 72. Källa: NVDB 
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5.2.6 Trafiksäkerhet/olycksstatistik 

Under perioden 2006-2015 inträffade totalt nio olyckor med personskador på den aktuella 

vägsträckan, se figur 7. Av dessa var två dödsolyckor, en (1) olycka med måttligt skadade och övriga 

olyckor med lindrigt skadade. Dödsolyckorna inträffade mellan mötande motorfordon strax öster om 

korsning väg 860. I det ena fallet kom en personbil över på fel körbana och frontalkrockade med en 

timmerbil. I det andra fallet frontalkrockade två personbilar, där den ena bilen hade hållit en hög 

hastighet. I det senare fallet fanns totalt fem passagerare fördelat på de två bilarna, varav en omkom 

och de övriga personerna blev svårt skadade. Majoriteten av de övriga olyckorna är singelolyckor 

med motorfordon (5 stycken), vilka har inträffat relativt jämnt fördelat längs sträckan. I korsningen 

Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 har det inträffat en olycka mellan en personbil och en cykel. 

Vid en översiktlig jämförelse av antalet olyckor för liknande sträckor i landet framgår det att 

olyckskvoten för motorfordon på delsträckan genom tätorten och öster om tätorten är lägre jämfört 

med liknande sträckor i landet (se bilaga 3). För delsträckan väster om tätorten ligger olyckskvoten 

istället betydligt högre, vilket kan förklaras med att flera olyckor inträffat i närheten av korsning väg 

860/väg 72 samtidigt som denna delsträcka är relativt kort. Olycksunderlaget för olyckor mellan 

motorfordon och fotgängare respektive cyklister/mopeder är mycket begränsat varför det inte går 

att göra en relevant jämförelse med övriga delar av landet för dessa trafikantkategorier (källa: 

”Effektsamband för transportsystemet Bygg om eller bygg nytt Kapitel 6 Trafiksäkerhet”, 2016, 

Trafikverket). 

På spåranläggningen har under perioden 2009-01-01 till 2015-02-15 ingen allvarligare olycka (se 

tabell 5 för definition) inträffat på Morgongåva driftplats enligt Transportstyrelsen och Trafikverket.  

 

Tabell 5. Definitioner av olycka och tillbud. Källa: Trafikverket 

Olycka  Oönskad och icke uppsåtlig plötslig händelse, eller följd av händelser, som får 

skadliga följder. 

Tillbud  Händelse som under något andra betingelser kunde ha lett till en olycka. 

Avvikelse Avvikelser från rutiner inkluderade i Trafikverkets 

säkerhetsstyrningssystem/ledningssystem som genererar risk för olyckor med 

dödlig utgång eller allvarlig skada. 

 

Vid plankorsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 har fem incidenter inträffat i form av tillbud2 

och avvikelser3, se tabell 6. Utöver dessa incidenter vid plankorsningen Ramsjövägen-

Idrottsvägen/väg 72 har det vid plankorsningen väg 860 (Molnebovägen) inträffat en avvikelse år 

2013 i form av en bompåkörning. Vid gångfållan vid Grimle (i förlängningen av väg 818) inträffade 

2014 även ett tillbud. 

 

 

                                                           
2 Tillbud: Händelse som under något andra betingelser kunde ha lett till en olycka. 
 
3 Avvikelse (som medfört risker): Icke-uppfyllande av krav. 
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Tabell 6. Incidenter vid plankorsning Ramsjövägen-Idrottsvägen. Källa: Trafikverket/Synergi (uttag PLK webb) 

År Typ av incident Beskrivning 

2010 och 2012 Tillbud, avvikelse Bompåkörningar 

2013 Tillbud Lastbil mellan bommarna 

2013 och 2014 - Personer som kryper under bommarna. Lastbilen hann köra 

igenom de fällda bommarna strax innan ett persontåg 

passerade. 

 

Därutöver har tre händelser inträffat under perioden 2009-2013 då personer vistats obehörigt i 

spårområdet i Morgongåva, se tabell 7. Det kan inte uteslutas att det finns smitpassager där 

personer genar över spårområdet. 

 

Tabell 7. Händelser med obehörigt spårbeträdande av järnvägen i Morgongåva. Källa: Trafikverket/Synergi (uttag 

PLK webb) 

År Plats 

2009 Cirka 400 meter väster om Morgongåva station (km 106+933)* 

2011 Strax väster om Morgongåva station (km 106+600)* 

2013 På Morgongåva station 

* plattformarna på Morgongåva station ligger på km 106+461 till km 106+598 (Källa: Trafikverket) 
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Figur 6. Olyckor med personskador på väg 72 under perioden 2006-2015. Källa: STRADA 
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5.3 Tidigare utpekade funktioner i transportsystemet 

Väg 72 genom Morgongåva är utpekad som en funktionellt prioriterad väg på regional nivå för 

långväga personresor med bil, dagliga personresor med bil samt för kollektivtrafik med buss. 

Enligt länstransportplanen (”Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Uppsala län”) 

bidrar väg 72 mellan Sala och Uppsala till att integrera Dalarna och norra Västmanland med Uppsala 

och Arlanda, vilket bl.a. leder till en förstorad arbetsmarknad. En robustare infrastruktur skulle skapa 

förutsättningar för utbyggnad och utveckling längs stråket. Väg 72 är viktig för att knyta samman de 

mindre orterna längs vägen med stationsorterna Heby och Morgongåva. Kollektivtrafiken är 

utvecklad med såväl pendeltågstrafik som regional busstrafik, vilket skapar förutsättningar för ökad 

utbyggnad och utveckling i stationsnära lägen. 

Stråket Sala-Uppsala har, enligt länstransportplanen, brister i kapaciteten för tågtrafiken, vilket i sin 

tur medför bristande tillförlitlighet och osäkra restider för resenärerna. Därtill medför få 

stationsuppehåll längs sträckan behov av parallell kollektivtrafik på väg och järnväg. Svårigheter finns 

även att ta tillvara på utbyggnadspotentialen i möjliga stationsnära lägen, så länge som inte fler 

stationsuppehåll kan möjliggöras. 

Plankorsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 används av bl.a. skolbarn på väg till skolan på 

södra sidan av järnvägen samt av arbetspendlare som ska resa med tåget. 
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6. Alternativa lösningar  

6.1 Tänkbara åtgärdstyper 

Ett flertal åtgärdsförslag kopplat till de identifierade bristerna har samlats in och genererats under 

åtgärdsvalsstudieprocessen. Förslagen på åtgärderna kommer från redan avslutade utredningar, 

studier, kommunala översiktsplaner, Heby kommuns önskemål i länstransportplanen, tidningsartiklar 

samt genom tidigare kommunikation mellan boende i Morgongåva och Trafikverket. Under Öppet 

hus och skolbesöket, som genomfördes inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie, framkom 

ytterligare åtgärdsförslag. Förslag på åtgärder finns inom samtliga fyra steg i Fyrstegsprincipen. 

 

Nedan följer exempel på åtgärdsförslag som framkommit under åtgärdsvalsstudieprocessen, samtliga 

åtgärdsförslag finns i bilaga 4.  

Exempel på åtgärdsförslag inom steg 1 och 2 

 Beteendepåverkande åtgärder som ex. vandrande skolbussar. 

 Information till skolbarnen och anställda på företagsparken om hur man beter sig i längs 

järnvägsspår och om konsekvenser av obehöriga i spårområdet. 

 ITS-skyltar för att påminna bilister om rådande hastighetsgräns. 

 Översyn och justering av vägvisning, centrumskyltning samt ledning av tung trafik till väg 860. 

 Förstärkt belysning vid korsningen Ramsjövägen/Dalabanan/väg 72. 

Exempel på åtgärdsförslag inom steg 3 

 Avsmalning av väg 72 vid övergångsstället/trafikljuset. 

 Stängsel mellan spåren i höjd med plattformarna. 

 Planskild passage (tunnel eller bro) för gång-/cykeltrafik förbi väg 72 och Dalabanan. 

 Förstärk med ytterligare räcke eller staket för gående vid korsningen Ramsjövägen/väg 72. 

 Vänstersvängfält vid korsningen väg 72/Ramsjövägen, för trafik västerifrån på väg 72. 

 Åtgärder på järnvägens signalsystem och bomanläggning som minimerar väntetider vid 

bomfällning. 

Exempel på åtgärdsförslag inom steg 4 

 Flytta korsningen Ramsjövägen/Dalabanan för motorfordon västerut i höjd med 

hockeyrinken. 

 Dra väg 72 utanför Morgongåva, förbifart. 

 

6.2 Studerade åtgärdstyper och åtgärdspaket 

I bilaga 4 redovisas samtliga åtgärdsförslag som samlats in och genererats under 

åtgärdsvalsstudieprocessen. Som stöd i bortsortering av åtgärder har måluppfyllelse för samtliga 

åtgärdsförslag bedömts utifrån åtgärdsvalsstudiens övergripande mål och målpreciseringar, se bilaga 

5. I bilagan framgår även motiven till bortsortering. Åtgärderna som arbetsgruppen valt att gå vidare 

med har bearbetats och samlats i ett åtgärdspaket, se tabell 8. Dessa åtgärder bedöms tillsammans 
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bidra till att lösa de identifierade problemen samt bidra till åtgärdsvalsstudiens mål. I tabellen 

framgår även åtgärderna bedömda kostnad.  

 

Tabell 8 Åtgärdspaket med de åtgärder som valts att gå vidare med samt bedömd kostnad. 

Åtgärdspaket Morgongåva Steg i 

fyrstegs-

principen 

Bedömd 

kostnad 

Åtgärder på järnvägens signalsystem och bomanläggning som 

minimerar väntetider vid bomfällning, t.ex. slutpunktstopplyktor (81 

och 83) slopas och huvuddvärgsignaler ersätter på annan plats. 

Signalanläggningen förses med telefonstyrd fördröjd bomfällning. 

Trafikverket har avsatt medel för genomförande av dessa åtgärder. 

2, 3 2.6 Mkr 

Uppföljning år 2019 av åtgärder på järnvägens signalsystem och 

bomanläggning som minimerar väntetider vid bomfällning. 

1 0.05-0.1 Mkr 

Funktionsutredning av lokalisering av planskild passage (tunnel eller 

bro) för gång-/cykeltrafik och plattformsförbindelse förbi Dalabanan 

i Morgongåva inkl. utredning om ev. stängning av passage i plan vid 

Ramsjövägen för samtlig trafik. 

1 0.05-0.1 Mkr 

Planskild passage (tunnel eller bro) för gång-/cykeltrafik och 

plattformsförbindelse förbi Dalabanan i Morgongåva. 

Kostnaden avser tunnel mellan plattformar. 

3 30-60 Mkr 

Komplettera med stängsel utmed järnvägen i Morgongåva i höjd 

med företagsområde samt med hänsyn taget till placering av 

busshållplatser, krypskydd vid bom.   

Omfattningen av stängsling genom Morgongåva är oklar, därav 

ingen totalkostnad för åtgärden.  

 Meterkostnad 

stängsling  

700-1100 kr/m 

Översyn och justering av vägvisning, centrumskyltning samt ledning 

av tung trafik till väg 860. 

1, 2 0.01-0.05 Mkr 

Utredning kring ändrad gatukaraktär och översyn av hastigheten 

längs med väg 72 för förbättrad förbättrat beteende och 

regelefterlevnad genom Morgongåva, där vägmiljön bör uppfattas 

som mindre hård, t.ex. genom träd, informationstavlor, andra 

belysningsarmaturer. 

1 0.1-0.2 Mkr 

Utredning av åtgärder kring befintlig passage för gående och 

cyklister vid plankorsningen väg 72/Ramsjövägen som ex. förstärkt 

belysning, översyn av styrning av ljussignal. 

1 0.05-0.2 Mkr 

Mobility Management-åtgärder som ex vandrande skolbussar, 

information till skolbarnen om hur man beter sig i längs spår, 

information till anställda på företagsparken om konsekvenser av 

obehöriga i spårområdet. 

1  

0.05-0.3 Mkr 

 

Olika typer av ITS-lösningar för att ex. påminna bilister om rådande 

hastighet samt informera om bomfällningstider (åtgärd som kan 

genomföras efter utredning av effekterna av kortare 

bomfällningstider). 

 0.05-0.1 Mkr 

Total kostnad  Ca 33- 64 Mkr 
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6.3 Potentiella effekter och konsekvenser  

6.3.1 Samlad effektbedömning 

En Samlad effektbedömning ska beskriva en åtgärds eller åtgärdspakets effekt ur tre 

beslutsperspektiv: transportpolitisk målanalys, fördelningsanalys samt samhällsekonomisk analys. I 

en transportpolitisk målanalys sker en utvärdering och bedömning av hur de transportpolitiska målen 

påverkas av åtgärden eller åtgärdspaketet. I en fördelningsanalys sker en bedömning av hur nyttorna 

(och eventuella nackdelar) fördelar sig mellan olika grupper. I en samhällsekonomisk analys beskrivs 

prissatta och ej prissatta effekter utifrån tre aspekter: social hållbarhet, ekologisk hållbarhet och 

ekonomiska hållbarhet. Eftersom en åtgärdsvalsstudie är ett mycket tidigt tidiga skede i processen 

bedöms ovanstående enbart verbalt. Det finns alltså inga beräknade, prissatta effekter för 

exempelvis tidsvinster för resenärer eller trafiksäkerhetsanalyser av föreslagna åtgärder gjorda och 

därför ingen beräknad samhällsekonomisk nytta. Se bilaga  

I åtgärdspaketet i tabell 8 föreslås några åtgärder i form av utredningar. Dessa har inte bedömts i den 

samlade effektbedömningen, då det i utredningsskedet är oklart vilka åtgärder som kan bli aktuella 

att genomföra. Föreslås och genomförs åtgärder utifrån utredningarna kommer dessa dock att bidra 

till effekter i olika omfattning på de tre beslutsperspektiven som beskrivs ovan.  

6.3.2 Transportpolitisk målanalys 

Den transportpolitiska målanalysen genomförs genom att åtgärdspaketet bedöms utifrån vilket 

bidrag det ger till uppfyllelse av de transportpolitiska målen, fördelade på olika delmål inom funktion 

och hänsyn, se tabell 9.  

Åtgärdspaketet bedöms överlag bidra positivt till det funktionella målet. Mest positivt bedöms 

paketet bli för gående, cyklister och kollektivtrafik samt för barn och unga. Detta på grund av 

åtgärdsförslag som ex. åtgärder för passage över väg 72 vid korsningen med Ramsjövägen, förslaget 

om tunnel mellan plattformarna vid resecentrum samt minskade köer längs väg 72 och väntetider vid 

bomfällning över Ramsjövägen. Åtgärder ev. avsmalning vid passage för gående och cyklister över 

väg 72 bedöms ge något negativt bidrag till det funktionella målet. 

Åtgärdspaketet bedöms bidra något mer positivt än negativ till hänsynsmålet. Det bidrar framförallt 

positivt till trafiksäkerhet i form av åtgärder som ex. bidrar till minskade köer längs väg 72 samt 

åtgärder som förbättrar passagen för gående och cyklister över väg 72. Åtgärdspaketets negativa 

bidrag beror exempelvis av ökad klimatpåverkan och intrång i landskapet vid byggnationer samt 

ökade utsläpp för drift och underhåll. 
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Tabell 9 Åtgärdspaketets bidrag till det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet. Ljusgrön = något 

positivt, grön = positivt, ljusröd = något negativt, röd = negativt, vit= oklart bidrag 

  

Transportpolitiskt mål Åtgärdspaket Morgongåva 

Funktionella målet 

Näringslivets transporter  minskade köer på väg 72 vid korsningen med Ramsjövägen 

 ev. avsmalning av väg 72 vid passage för oskyddade trafikanter 

Medborgarnas resor  minskade köer på väg 72 vid korsningen med Ramsjövägen 

 minskade köer för trafik över Dalabanan via Ramsjövägen 

 ev. avsmalning av väg 72 vid passage för oskyddade trafikanter 

Tillgänglighet 

regionalt/länder 

 minskade köer på väg 72 vid korsningen med Ramsjövägen 

 ev. avsmalning av väg 72 vid passage för oskyddade trafikanter 

Jämställdhet  lika möjlighet att påverka i planeringsprocessen via Öppet hus 

Funktionshindrade  förbindelse via tunnel mellan plattformarna 

 åtgärdad passage över väg 72 vid korsningen med 
Ramsjövägen 
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Forts. Tabell 9 Åtgärdspaketets bidrag till det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet. Ljusgrön = 

något positivt, grön = positivt, ljusröd = något negativt, röd = negativt, vit= oklart bidrag 

  

Transportpolitiskt mål Åtgärdspaket Morgongåva 

Funktionella målet 

Barn och unga  förbättrad skolväg med åtgärder på passage över väg 72 vid 
korsningen med Ramsjövägen. 

 minskade köer på väg 72 vid korsningen med Ramsjövägen 

 kortare väntetider vid bomfällning vid Dalabanan 

 förbindelse via tunnel mellan plattformarna, kan användas som 
passage även till och från skolan 

 beteendepåverkande åtgärder 

Kollektivtrafik, gång och 

cykel 

 förbindelse via tunnel mellan plattformarna 

 minskade köer på väg 72 vid korsningen med Ramsjövägen 

 kortare väntetider vid bomfällning vid Dalabanan 

 åtgärder på passage över väg 72 vid korsningen med 
Ramsjövägen 

Hänsynsmålet 

Klimat  minskade utsläpp vid reducerade köer på väg 72 vid korsningen 
med Ramsjövägen 

 bättre förutsättningar att åka kollektivt och att gå och cykla 

 ökade utsläpp vid drift- och underhåll 

 utsläpp vid byggskedet 

 förändrade hastigheter (utsläpp), kunskap saknas om 
förändringens bidrag 
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Forts. Tabell 9 Åtgärdspaketets bidrag till det transportpolitiska funktionsmålet och hänsynsmålet. Ljusgrön = 

något positivt, grön = positivt, ljusröd = något negativt, röd = negativt, vit= oklart bidrag 

 

I åtgärdspaketet finns målkonflikter mellan tillgänglighet och trafiksäkerhet då åtgärder för en 

passage över väg 72 ger ökad trafiksäkerhet för gående och cyklister, men försämrad tillgänglighet 

för motorfordonstrafikanter. Det kan också uppstå målkonflikt mellan tillgänglighet och trygghet då 

en gångtunnel som förbinder plattformarna skapar tillgänglighet, men kan även bidra till att skapa 

otrygghet. 

6.3.3 Fördelningsanalys 

En fördelningsanalys visar hur nyttan och kostnaderna av den aktuella åtgärden fördelar sig på olika 

grupper av medborgare, till exempel för kvinnor och män, för olika ålders- och inkomstgrupper, för 

olika samhällssektorer, trafikslag eller för olika delar av landet. 

Åtgärdspaketet ger störst nytta för de regionala godstransporterna och personresorna samt lokal 

trafik längs med väg 72. Gående och cyklister bedöms få näst störst nytta, se tabell 10. 

  

Transportpolitiskt mål Åtgärdspaket Morgongåva 

Hänsynsmålet 

Landskap  markintrång vid byggnation av tunnel 

Trafiksäkerhet  minskade köer på väg 72 vid korsningen med Ramsjövägen, 
reducerad risk för upphinnandeolyckor, bättre sikt, minskad 
risk att fordonsförare använder trottoaren 

 åtgärder på passage över väg 72 vid korsningen med 
Ramsjövägen. 

 förbindelse via tunnel mellan plattformarna (i kombination 
med stängsling) och kortare bomfällningstider ex. minskat 
obehöriga i spårområdet 

 beteendepåverkandeåtgärder 
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Tabell 10 Fördelningsanalys 

Fördelningsaspekter Åtgärdspaket Morgongåva 

 

Delanalys kön. Tillgänglighet 

persontrafik kvinnor/män 

Neutralt 

Lokalt, regionalt, nationellt, 

internationellt 

Störst nytta regionalt och lokalt.  

 

Län, kommun Störst nytta Uppsala län och Heby kommun. Näst 

störst nytta Västmanlands län. 

Trafikanter, transporter, externt berörda  Störst nytta godstransporter och personresor längs 

med väg 72.   

Näringsgren Neutralt 

Åldersgrupper Störst nytta alla åldersgrupper. 

 

6.3.4 Bidrag till samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar 

transportförsörjning 

Den samlade effektbedömningen visar att åtgärdspaketet troligen bidrar till stora delar positivt till en 

samhällsekonomiskt effektivt och långsiktigt hållbar transportförsörjning. Detta framförallt genom 

minskad risk för olyckor och minskade restider, men även genom att åtgärderna ger ökade 

resvalsmöjligheter. De förbättrar även tillgängligheten och trafiksäkerheten för barn- och ungdomar, 

vilket kan leda till att minskat skjutsande i bil och därmed minskade utsläpp. Från de tunga 

transporterna bedöms utsläppen dock öka, vilket ger ett något negativt bidrag. Detta på grund av 

ledning av tunga fordon till väg 860 samt en eventuell avsmalning av väg 72 vid passage för 

oskyddade trafikanter. Investeringskostnaden och eventuellt markintrång ger också ett något 

negativt bidrag. 

6.3.5 Simulering av åtgärder på järnvägens signalsystem och bomanläggning  

En simulering har utförts för den föreslagna åtgärden på järnvägens signalsystem och bomanläggning 

som minimerar väntetider vid bomfällning. Föreslagna åtgärder förväntas minska bomfällningstiden 

från ca 4,5 min till ca 1 min vid passage av regionaltåg, som är de mest frekventa. I simuleringen har 

trafikflöden för de mest trafikintensiva morgon-och eftermiddagstrafiken använts. Simuleringen visar 

att åtgärden ger goda effekter på tiden för bomfällning och därmed minskad köbildningen längs med 

väg 72, se bild 1 och 2.  

I jämförelse genomfördes även en simulering av nuvarande situation, med bomfällningstider på ca 

4,5 min, se bild 3 och 4. 
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Eftersom åtgärderna syftar till att förbättra situationen vid passager av regionaltåg är det viktigt att 

den föreslagna åtgärden för uppföljning av åtgärderna på järnvägens signalsystem och 

bomanläggning åt 2019 genomförs. Detta för att säkra att problemen inte kvarstår och åtgärderna 

har önskad effekt. 

 

Bild 1 Bild från simulering (precis när tåget passerar Ramsjövägen) av bomfällningstider på ca 1 min, vilket 

bedöms kunna uppnås efter genomförande av föreslagna åtgärder på signalsystem och bomanläggning. Gröna 

fordon i rörelse, röda fordon står stilla.  

 

 

Bild 2 Bild från simulering (precis innan bommarna går upp vid Ramsjövägen) av bomfällningstider på ca 1 min, 

vilket bedöms kunna uppnås efter genomförande av föreslagna åtgärder på signalsystem och bomanläggning. 

Gröna fordon i rörelse, röda fordon står stilla.  
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Bild 3 Bild från simulering (precis när tåget passerar Ramsjövägen) vid nuvarande bomfällningstider. Gröna 

fordon i rörelse, röda fordon står stilla.  

 

 

Bild 3 Bild från simulering (precis innan bommarna går upp vid Ramsjövägen) vid nuvarande bomfällningstider. 

Gröna fordon i rörelse, röda fordon står stilla  
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7. Förslag till inriktning och rekommenderade 

åtgärder  

7.1 Övergripande inriktning och rekommenderade åtgärder 

Arbetsgruppen föreslår en inriktning där samtliga åtgärder i föreslaget åtgärdspaket Morgongåva tas 

med i fortsatt arbete. I tabell 11 framgår rekommenderade åtgärder samt ansvarig för respektive 

åtgärd och när i tid de föreslås genomföras.  

Tabell 11 Föreslaget åtgärdspaket med rekommenderade åtgärder, ansvarig organisation samt tid för 

genomförande. 

Åtgärdspaket Morgongåva Ansvarig Tid för 

genom-

förande 

Åtgärder på järnvägens signalsystem och bomanläggning som 

minimerar väntetider vid bomfällning, t.ex. slutpunktstopplyktor 

(81 och 83) slopas och huvuddvärgsignaler ersätter på annan plats. 

Signalanläggningen förses med telefonstyrd fördröjd bomfällning. 

Trafikverket 2018 

Uppföljning år 2019 av åtgärder på järnvägens signalsystem och 

bomanläggning som minimerar väntetider vid bomfällning. 

Trafikverket 2019 

Funktionsutredning av lokalisering av planskild passage (tunnel 

eller bro) för gång-/cykeltrafik och plattformsförbindelse förbi 

Dalabanan i Morgongåva inkl. utredning om ev. stängning av 

passage i plan vid Ramsjövägen för samtlig trafik. 

Trafikverket 2018-2029 

Planskild passage (tunnel eller bro) för gång-/cykeltrafik och 

plattformsförbindelse förbi Dalabanan i Morgongåva. 

Trafikverket Bortom 2029 

Komplettera med stängsel utmed järnvägen i Morgongåva i höjd 

med företagsområde samt med hänsyn taget till placering av 

busshållplatser, krypskydd vid bom. 

Trafikverket 2018-2022 

Översyn och justering av vägvisning, centrumskyltning samt 

ledning av tung trafik till väg 860. 

Trafikverket 2017 

Utredning kring ändrad gatukaraktär och översyn av hastigheten 

längs med väg 72 för förbättrat beteende och regelefterlevnad 

genom Morgongåva, där vägmiljön bör uppfattas som mindre 

hård, t.ex. genom träd, informationstavlor, andra 

belysningsarmaturer. 

Heby kommun, 

Regionförbundet 

Uppsala län/Region 

Uppsala fr.o.m. 2017  

och Trafikverket 

2018-2029 

Utredning av åtgärder kring befintlig passage för gående och 

cyklister vid plankorsningen väg 72/Ramsjövägen som ex. förstärkt 

belysning, översyn av styrning av ljussignal. 

Heby kommun, 

Regionförbundet 

Uppsala län/Region 

Uppsala fr.o.m. 2017 

och Trafikverket 

2018-2029 

Mobility Management-åtgärder som ex vandrande skolbussar, 

information till skolbarnen om hur man beter sig i längs spår, 

information till anställda på företagsparken om konsekvenser av 

obehöriga i spårområdet 

Heby kommun och 

Trafikverket 

2017-2018 
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ITS-skyltning för att ex. påminna bilister om rådande hastighet, 

informera om bomfällningstider (åtgärd som kan genomföras efter 

utredning av effekterna av kortare bomfällningstider). 

Trafikverket 2019 

 

7.2 Förslag till beslut om fortsatt hantering 

Arbetsgruppen föreslår att det föreslagna åtgärdspaketet med rekommenderade åtgärder tas med i 

den fortsatta hanteringen och ingår i ställningstagandet från åtgärdsvalsstudien. Åtgärderna hanteras 

i respektive aktörs planeringsprocess. Samtliga åtgärder som arbetsgruppen rekommenderar att gå 

vidare med registreras i åtgärdsbanken i ÅVS-portalen.  

 

Arbetsgruppen betonar vikten av en uppföljning av åtgärderna på järnvägens signalsystem och 

bomanläggning som ska minimera väntetider vid bomfällning. Detta för att klargöra om dessa 

åtgärder löst problemet tillfredsställande. Arbetsgruppen förordar en fortgående dialog och 

samarbete mellan Heby kommun, Region Uppsala och Trafikverket i det fortsatta arbetet.  
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8. Källor 

 Funktionsutredning – Morgongåva möjliga plankorsningsåtgärder (2016) Trafikverket 

 Projektbeskrivning Åtgärdsval plankorsning och genomfart Morgongåva (2015) Trafikverket 

 Heby kommun – Bostadsförsörjningsplan, samrådsversion (2015) Heby kommun 

 Länsplan för regional transportinfrastruktur 2014-2025 Uppsala län (2014) Regionförbundet 

Uppsala län. 

 Kommunplan 2013 – översiktsplan för Heby kommun (2013) Heby kommun 

 Skrivelse angående gångpassager (2013) rektor Morgongåva skola, Heby kommun 

 Utredning obehöriga i spårområdet Morgongåva (2013) DSB Uppland (ingen komplett 

utredning – innehåller förslag på åtgärder för informationstavla och stängsling vid bommar, 

redovisat på foton) 

 Dalabanan – effektivisering genom smärre åtgärder (2012) Dalabanans intressenter 

 Minnesanteckningar från möte om planskildhet etc. i Morgongåva (2011) Trafikverket/Heby 

kommun 

 Fördjupad översiktsplan Morgongåva (2010) Heby kommun 

 Gång- och cykelpassager i Heby kommun, problemstudie (2006) Vägverket 

 Trafiknätsanalys (2003) Heby kommun 

 Media – Tidningsartiklar: 

• ”Dra cykelvägen ända till Vittinge”, Sala Allehanda, 2012 

• “Livsfarlig korsning upprör”, Upplandsnytt, Sveriges Radio, 2012 

• “Barnens väg till skolan är livsfarlig”, Sala Allehanda, 2012 

• “GC-bana kan dröja 10 år till”, Uppsala nya tidning, 2012 

• “Cykelvägsfråga har fått en lösning”, Uppsala nya tidning, 2012 
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 Foton Morgongåva 

• Bullerstörda fastigheter längs väg 72 

• Övergångsställen 

• Hur stängsling utförts 2015 

• Trafikräkning och hastighetsmätning 2013 

• Plankorsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen 

• Plattformar Morgongåva station 
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Bilagor 

Bilaga 1 Metod och resultat från öppet hus och skolbesök i Morgongåva 

Bilaga 2 Komplett förteckning över tidigare identifierade brister och behov 

Bilaga 3 Olyckskvoter och normalvärden för olyckskvoter 

Bilaga 4 Åtgärdsförslag som samlats in och genererats under åtgärdsvalsstudieprocessen redovisade 

på karta 

Bilaga 5 Bedömd måluppfyllelse åtgärdsförslag 

Bilaga 6 Samlad effektbedömning (SEB) 

Bilaga 7 Foton Morgongåva 160202 
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Bilaga 1 Metod och resultat från öppet hus och skolbesök i Morgongåva 

 

Öppet hus 

Den 18 maj mellan kl 16.30 och 20.00 hölls ett Öppet hus i Morgongåva skola för allmänheten. 

Besökarna fick möjlighet att komplettera bilden av de redan tidigare identifierade problemen i 

korsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 och den angränsande plankorsningen med järnvägen. 

De hade också möjlighet att ge förslag på åtgärder för att lösa problemen. Under kvällen deltog ett 

30-tal personer. 

I lokalen fanns fyra bemannade stationer med ortofoto över centrala Morgongåva. På ortofotona 

fanns information om redan identifierade problem och åtgärder. Besökarna hade möjlighet att skriva 

ned de problem och åtgärder som de tyckte saknades direkt på ortofotot med hjälp av post-it-lappar. 

Det fanns också möjlighet att ta med sig ett ortofoto i A3-format hem och skicka in sina synpunkter 

med förfrankerat kuvert i efterhand. I lokalen fanns även en station för barn med samma upplägg 

som vid skolbesöket, som genomfördes tidigare under dagen. Övriga synpunkter på trafiken i 

Morgongåva, som inte omfattas av denna åtgärdsvalsstudie, dokumenterades för sig och har förts 

vidare till berörda instanser. 

Resultatet från Öppet hus har sammanställts i tabell och kartform, se Figur 9 för karta. 

Skolbesök 

Ett skolbesök har genomförts för att undersöka hur barn på Morgongåva skola uppfattar sin väg till 

och från skolan och fritidsaktiviteter ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Särskilt fokus lades på att ta 

reda på hur eleverna uppfattar trafikmiljön vid vägkorsningen Ramsjövägen-Idrottsvägen/väg 72 och 

kopplingen till den angränsande plankorsningen med järnvägen.  

Målet med skolbesöket var att inhämta information om elevernas val av färdsätt till/från skolan och 

fritidsaktiviteter, elevernas rörelsemönster samt att identifiera otrygga platser. Skolbesöket ägde 

rum den 18 maj 2016. 15 elever från åk F-6 deltog varav 10 flickor och 5 pojkar.  

För att inhämta elevernas synpunkter och rörelsemönster användes kartor och bilder över 

Morgongåva. På kartorna fanns målpunkter som fotbollsplan, hockeyrink och ICA utsatta. På varsin 

karta fick eleverna rita in sin väg till skolan, sin väg till fritidsaktiviteter och märka ut om de hade varit 

med om någon olycka på väg till eller från skola/fritidsaktivitet. Eleverna fick även märka ut platser 

som de upplevde som otrygga samt beskriva muntligt varför vissa platser kändes otrygga.  

En sammanställning av det som eleverna ritat och skrivit på sina kartor har arbetats fram i två olika 

kartor; en karta med elevernas rörelsemönster och en karta med elevernas kommentarer om otrygga 

platser i dess närmiljö, se Figur 10-12. 
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Figur 9. Identifierade brister och åtgärder vid Öppet hus, Morgongåva 18 maj 2016.  
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Figur 10. Synpunkter på problem och brister, där inte annat anges, från skolbesök Morgongåva skola 18 maj 

2016.  
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Figur 11. Synpunkter på problem och brister från skolbesök Morgongåva skola 18 maj 2016 
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Figur 12. Elevernas rörelsemönster från skolbesök Morgongåva skola 18 maj 2016 
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Bilaga 2 Komplett förteckning över tidigare identifierade brister och behov 

Källa anges inom parantes. 

 Bilar kör mot rött. (Roland Back Byalaget, Sala Allehanda, 120111) 

 Fordon kör upp på trottoaren för att komma förbi kön som bildas på väg 72. (Roland Back 

Byalaget, Sala Allehanda, 120111) 

 Få håller 30 km/h. (Roland Back Byalaget, Sala Allehanda, 120111) 

 30-sträckan för kort. (Upplandsnytt, Sveriges Radio, 120206)  

 Tung trafik kör dagligen mot rött. (Upplandsnytt, Sveriges Radio, 120206) 

 Trafik på trottoaren. (Upplandsnytt, Sveriges Radio, 120206) 

 Farligt för barn som ska passera korsningen för att ta sig till skolan. (Upplandsnytt, Sveriges 

Radio, 120206) 

 Barn tycker att det är otäckt att vistas vid korsningen. (Upplandsnytt, Sveriges Radio, 120206) 

 Barnens väg till skolan är livsfarlig (Sala Allehanda, 120206) 

 Hög hastighet 30-sträckan, rödljuskörning och trottoarkörning. (e-postkonversation boende 

med Trafikverket, kommunen, media, 2012 och 2014) 

 Försämrad framkomlighet för trafiken på väg 72 i och med köbildning vid bomfällning 

(Problemstudie GC-passager, Vägverket, 2006) 

 Köbildning skapar komplicerad miljö för oskyddade trafikanter i och med försämrad sikt och 

omkörande fordon. (Problemstudie GC-passager, Vägverket, 2006) 

 Köbildning vid bomfällning (Översiktsplan för Heby kommun, 2013) 

 Det finns brister i utformning av kollektivtrafikens hållplatslägen utmed sträckan 

(Problemstudie GC-passager, Vägverket, 2006) 

 Problem obehöriga i spårområdet främst i samband med tågmöte då bommarna ligger nere 

lång tid. Obehöriga i spårområdet mellan plattformarna och när bommarna är fällda. 

(Funktionsutredning, Morgongåva möjliga plankorsningsåtgärder, Trafikverket, 151127) 

 Obehöriga i spårområdet (Utredning obehöriga i spårområdet Morgongåva, 130313) 

 Trafiksäkerhets- och framkomlighetsproblem (FÖP Morgongåva, Heby kommun, 2010) 

 Trafiksäkerhetsbrister som har accentuerats sedan pendeltågstrafiken startat (dec 2012). 

(LTP Uppsala, 2014) 

 Tågmöten sker i Morgongåva mellan stillastående och passerande tåg. (LTP Uppsala, 2014) 
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 Övergången ligger intill perrongen och innebär att vuxna och barn springer under bommarna 

för att hinna med tåget, bussen eller till skolan. (LTP Uppsala, 2014) 

 Skolväg för flertalet låg- och mellanstadiebarn i Morgongåva. (LTP Uppsala, 2014)  

 Trafiksäkerhetsbrister i relation till väg 72. (LTP Uppsala, 2014) 

 Den centrala järnvägsövergången i Morgongåva är en konfliktpunkt som skapar stora 

problem både för den interna trafiken inom orten och för genomfartstrafiken på riksvägen. 

Trafiken inom Morgongåva, såväl bilism som gång- och cykeltrafik, hejdas av bomfällningar 

på järnvägen och delvis trafik på riksvägen. För tågresenärer är det ibland ett problem att 

nedfällda bommar vid järnvägsövergången hindrar dem att passera järnvägen för att nå det 

tåg de ska ta. Detta kan leda till riskbeteenden. Bomfällningarna orsakar också störningar för 

genomfartstrafiken på riksvägen, när bilar som ska svänga av från vägen väntar på att få 

passera järnvägen. (FÖP Morgongåva, Heby kommun, 2010) 

 Bristande kapacitet för tågtrafiken Sala-Uppsala, vilket i sin tur medför bristande 

tillförlitlighet och osäkra restider för resenärerna. (LTP Uppsala, 2014) 

 Skyddszon på perronger endast målat zig-zag (slitet) (Trafikverket, 2015) 

 Utformningen av driftplatsen gör att bommarnas liggtid vid tågmöte vid plankorsningen är 

lång (Funktionsutredning, Morgongåva möjliga plankorsningsåtgärder, Trafikverket, 2015) 

 Bristande trafiksäkerhet på övergångsställena vid korsningen Axsjövägen/väg 72 och vid 

busshållplatsen vid Morgongåva station pga. att de saknar hastighetssäkring (Problemstudie 

GC-passager, Vägverket, 2006) 
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Bilaga 3 Olyckskvoter och normalvärden för olyckskvoter 

 

I tabell 8 redovisas olyckskvoter och olycksandelar som har räknats fram för väg 72 på sträckan 

mellan korsning väg 860/väg 72 och korsning Brunkullsvägen/väg 72. Sträckan har delats upp i tre 

delsträckor för att varje delsträcka ska vara relativt homogen vad gäller trafikflöde, vägbredd och 

hastighetsgräns vid beräkning av olyckskvoter och normalvärden. Överlag är antalet inträffade 

olyckor mycket lågt varför de framräknade olyckskvoterna och valda normalvärdena har en stor 

felmarginal, särskilt vad gäller delsträcka 2 där endast tre olyckor inträffat, varav en (1) olycka med 

fotgängare och en (1) olycka med cykel/moped. 

Delsträckorna i tabell 8 är följande (se även figur 5 för hastighetsgränser): 

 Delsträcka 1: från korsning väg 860/väg72 till västra tätortsgränsen där hastigheten övergår 

från 70 till 50 km/h.  

 Delsträcka 2: från västra tätortsgränsen där hastigheten övergår från 70 till 50 km/h till östra 

tätortsgränsen där hastigheten övergår från 50 till 70 km/h 

 Delsträcka 3: från östra tätortsgränsen där hastigheten övergår från 50 till 70 km/h till 

korsning Brunkullsvägen/väg 72 

Tabell 8. Olyckskvoter och normalvärden. 

Del-

sträcka 

Olyckskvot 

MF-MF 

(mellan 

motor-fordon 

inkl. singel-

olyckor) 

Normal-

värde  

MF-MF 

Olyckskvot-

andel (%) 

 MF-F  

(mellan 

motorfordon 

och 

fotgängare) 

Normal-

värde % 

MF-F 

Olyckskvot-

andel (%)  

MF-C/M 

(mellan 

motorfordon 

och 

cykel/moped) 

Normal-

värde % 

MF-C/M 

1 0,318 0,111 

Inga olyckor 

med 

fotgängare 

har inträffat 

- 

Inga olyckor 

med 

cykel/moped 

har inträffat 

- 

2 0,072 0,112-0,141 101,4 12,2-16,0 101,4 18,0-22,0 

3 0,054 0,076-0,111 

Inga olyckor 

med 

fotgängare 

har inträffat 

- 

Inga olyckor 

med 

cykel/moped 

har inträffat 

- 

 

Olyckskvot (personskadeolyckskvot): antal polisrapporterade personskadeolyckor per miljon 

axelparkilometer  
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Olyckskvotandel: personskadeolyckskvot uttryckt som tillägg i % av personskadeolyckskvoten för 

motorfordonsolyckor, dvs. hur mycket olyckskvoten ökar procentuellt om olyckor med fotgängare 

eller cykel/moped räknas in i kvoten.  
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Bilaga 4 Åtgärdsförslag som samlats in och genererats under åtgärdsvalsstudieprocessen 

som svarar upp mot identifierade brister, redovisade på karta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

 

Bilaga 7 Foton Morgongåva 160202 
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