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Sammanfattning
Föreliggande rapport beskriver åtgärdsvalsstudien för stråket E18/E45 genom Värmländska Grums.
Stråket är en del av ett större perspektiv bland annat utgör det ett tungt godsstråk med en hög andel
gods som förflyttas utmed vägen från Värmland och söder ut mot Göteborgs hamn.
Industrin expanderar kraftigt inom utredningsområdet, den gemensamma nämnaren är skogs- och
pappersindustrin. De två stora verksamheterna BillerudKorsnäs och Stora Enso är båda i en expansiv
fas med stora utökningar av sina produktionsanläggningar. Detta ger ett än mer ökat tryck på den
infrastruktur som leder in till och förbi dessa företag.
På sikt avser industrin att utveckla ytterligare och är i behov av utökade industrispår som ansluter till
järnvägen, Norge-Vänerbanan. Med dagens utformning i det så kallade Gruvökorset där E18/E45 och
de anslutande vägarna Sveagatan respektive Gruvövägen korsar järnvägen (Norge-Vänerbanan
respektive industrispår) i plan är detta inte möjligt.
Syftet med studien har varit att identifiera smarta, genomförbara och kostnadseffektiva åtgärder för
genomförande på kort, mellanlång och lång sikt. Åtgärder som kapacitetsmässigt ska hålla för en
utveckling i ett 2040-perspektiv.
Arbetet med studien har pågått mellan mars 2017 och juni 2018 med tyngdpunkt höst och vår. Tre
workshops har genomförts med ett stort antal involverade parter från Trafikverket, kommun,
regionförbund, näringsliv och andra relevanta verksamheter och organisationer.
Slutresultatet har föredragits och förankrats vid två enskilda möten med Grums kommun, Region
Värmland, BillerudKorsnäs och Stora Enso, 18/4 resp. 16/5 och för Grums kommunstyrelse 29/5.
Rapporten har även sänts på remiss till samtliga berörda parter som varit delaktiga i processen.
Remisstid 30/5 – 20/6.
Inom ramen för arbetet har drygt 50 brister identifierats för den 7 kilometer långa sträckan och utifrån
detta har drygt 70 åtgärdsförslag genererats. Åtgärdsförslagen har förädlats och föreslås utföras enligt
följande:
På kort sikt föreslås genomförande av följande åtgärdsinriktning;
-

Hastighet

0,5-1 mkr

-

Trimningsåtgärder Sågverksavfarten

5-10 mkr

-

Stängd Plk Edsholmsgatan för biltrafik

5-20 mkr

-

Översyn korsningspunkter/anslutningar

1-5 mkr

-

Bron över Slottsbrosundet

100-500 tkr

-

Kollektivtrafikåtgärder

5-10 mkr

-

Gång- och cykelåtgärder

1-10 mkr

-

Gestaltningsprogram

0,5-1,5 mkr

På medellång sikt föreslås genomförande av följande åtgärdsinriktning:
-

Parallellväg Nyängen-Timmerleden

40 mkr

-

Bron över Slottsbrosundet

15-100 mkr

På lång sikt föreslås genomförande av följande åtgärdsinriktning:
- Gruvökorset trafikplats inkl. parallellväg 205 mkr, samhällsekonomiskt mycket lönsam,
NNK 2,2
En avsiktsförklaring ska tecknas efter studiens avslut mellan parterna Trafikverket, Region Värmland,
Grums kommun, BillerudKorsnäs och Stora Enso som reglerar ansvarsfördelning och finansiering av
föreslagna åtgärder på kort, medellång och lång sikt. En plan för uppföljning av åtgärdernas
genomförande och dess måluppfyllelse för stråket bör även införlivas i avsiktsförklaringen.
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Bakgrund
1.1. Övergripande beskrivning
I Värmland ligger Grums kommun, vid västra sidan om Vänern ca 25 km från Karlstad, se figur
1. I Grums kommun finns tätorten Grums respektive Slottsbron som tillsammans utgör en
sammanhängande bebyggelse.

Figur 1 Grums samt översiktlig sträckning av E18 och E45 samt Norge/Vänerbanan genom Värmland

Grums är kommunens centralort, och den har ett invånarantal på ca 5000 personer. Den näst
största tätorten Slottsbron har något över 1000 invånare. Grums och Slottsbron hänger
samman över ett sund, Slottsbrosundet, som överbryggas av den ca 200 meter långa bron, över
Slottsbrosundet, som bär både väg- och cykeltrafik. Parallellt väster om bron går även en
järnvägsbro.

9

Genom Grums tätort löper två Europavägar och en nationell järnväg; E18 och E45 respektive
Norge/Vänerbanan.
Norge/Vänerbanan löper genom Grums centrum, där det även finns en järnvägsstation, både
person- som godstransporter trafikerar sträckan Göteborg – Kil, där nämnda bana möter
Värmlandsbanan, Bergslagsbanan och Fryksdalsbanan.
E18 och E45 löper i samma sträckning från
Nyängsrondellen i norr, inom Grums kommun till
Valnäsmotet någon mil söder om Grums där
vägarna delar sig. E18 löper vidare väster ut mot
Norge och E45 söderut mot Göteborg. I norr vid
Nyängens cirkulationsplats viker E45 av norrut
upp genom Sverige via Östersund vidare mot
Finland och E18 fortsätter österut mot Karlstad
och senare mot Stockholm. Vägarna nyttjas till
stor del av den industriella verksamheten i
Grums, för godstransporter, men är även ett
viktigt
nationellt
och
internationellt
transportstråk för människor och gods. Vägen
löper utanför Grums centrala tätort, men är av
yttersta vikt för den lokala trafiken mellan
tätorten Slottsbron och centralorten Grums. De
båda orterna är genomskurna av järnväg och väg.
Slottsbron skärs även av från Grums genom
Slottsbrosundet från Vänern. Över Slottsbrosundet går som tidigare nämnts, två broar. Väg
och järnväg utgör en tydlig barriär för kommunen.
Vägen trafikeras även av busstrafik som stannar
vid ett flertal hållplatser med normalt
halvtimmes- eller timmestrafik. Samtliga
hållplatser är försedda med vindskydd förutom
vid Edsholmsgatans västra läge, och bussen
stannar normalt i bussficka. Vid Nyängen finns en
rastplats där tunga fordon kan stå uppställda. I
november 2017 invigdes ett nytt resecentrum vid
järnvägsstationen i centrala Grums. Vid
resecentrumet har anordnats ett nytt busstorg
med fem busshållplatser med väderskydd och
trafikinformationstavlor. Alla bussar genom
Grums har resecentrum som sin knutpunkt. I
anslutning till busstorget har det även byggts en
pendelparkering med 40 parkeringsplatser.
I Grums finns ett antal större företags- Figur 3 Grums och Slottsbron
verksamheter, som ligger vid Vänerns strand i
kommunens östra delar. De största aktörerna är
Billerud Korsnäs AB och Stora Enso AB, som verkar inom skogs- och pappersindustrin;
BillerudKorsnäs producerar pappersmassa och kartong och Stora Enso producerar sågat
timmer och flis. Utöver dessa finns Nyängen, ett område i norra Grums där rastplatsområdet
Rasta finns, med mindre företag samt butiker/restauranger för rastande bilister och
lastbilsförare. I Nyängen sker nyetableringar av verksamheter löpande och området är
detaljplanelagt för ännu mer verksamhetsutveckling. Norr om Stora Enso ligger Värmlands
10

Trafikcenter som är en trafikövningsplats med halkbana. Inom verksamheten hålls även
utbildningar inom trafiksäkerhet och förarutbildningar.

1.2. Varför behövs det åtgärder
Idag finns ett antal brister i infrastrukturen som begränsar utvecklingsmöjligheterna längs
stråket. Det råder bland annat bristande trafiksäkerhet i olika korsningspunkter efter stråket
genom Grums. Dessa problem har lyfts tidigare i andra utredningar men har inte analyserats
ur ett helhetsperspektiv gällande trafiksystemet. Antalet korsningspunkter och anslutningar
efter sträckan är många och övervägande andel korsningar är inte planskilda. Två av
korsningarna är det så kallade Gruvökorset som utgör korsningen mellan E18/E45 och
Gruvövägen samt Sågverksavfarten som är korsningen mellan E18/E45 och Timmerleden.
Timmerleden ansluter till Gruvöns industriområde från norr. Problemen och bristerna
begränsar utvecklingsmöjligheterna av bland annat järnvägen och förlängningen av de
befintliga industrispåren. Att studera sträckan ur ett helhetsperspektiv är ytterst aktuellt då
det genomförs flertalet stora trafikintensiva utvecklingsprojekt med fokus på den tunga
industrin som nyttjar både väg-, järnväg- och sjösystemet för sina godstransporter till och från
Grums.

1.3. Syfte och mål
Syftet med föreliggande åtgärdsvalsstudie är att sammanställa, analysera och utvärdera
problem och möjligheter för vägarna E18 och E45, att finna hållbara lösningar för samtliga
trafikantgrupper såsom kollektiv-, gods- och persontrafik samt oskyddade trafikanter, med
fokus på stråket genom Grums.
Projektet syftar vidare till att ta fram olika lösningar för stråket för att säkra trafiksäkerheten,
framkomligheten, tillgängligheten och kapaciteten för vägstråket. Studien fokuserar på att
analysera vägsystemet men för att uppnå ett helhetsperspektiv inbegrips även järnvägs- och
sjösystemet som transportmedel avseende både person- och godstrafik.
Projektet syftar även till att reda ut framkomlighetsbehovets olika nivåer, det vill säga
nationella, regionala och lokala behov. Behoven utreds för samtliga transportslag och
trafikantgrupper såsom arbetspendlare och godstransporter på E18/E45, samt även
oskyddade trafikanter. Exempel på frågeställningar är huruvida det finns motsättningar eller
målkonflikter inom dessa behov och hur de i så fall kan lösas.
Vidare ska åtgärderna tydligt kopplas till Grums samhälle och verksamheterna längs stråket,
såsom Gruvöns industriområde med verksamheterna BillerudKorsnäs och Stora Enso Timber.
Inom området vid Nyängen pågår även en utveckling inom flertalet företag som även de
påverkar trafiksituationen efter stråket.
Projektet syftar vidare till att ta fram åtgärder som är kostnadseffektiva och där
genomförbarheten är hög. Fokus ligger på trimningsåtgärder, men större åtgärder kan vara
motiverade för att få ökad tillgänglighet längs E18/E45 med koppling till Grums samhälle och
berörda verksamhetsområden. Åtgärderna ska även fungera med lösningar som arbetats fram
inom Funktionsutredning för Grums Bangård och Norge/Vänerbanan1. Som på kort sikt bl.a.
innehåller nya industrispår och stängning av en gångfålla söder om bangården, på lång sikt är
målsättningen att kunna utöka industrispåren ytterligare och ansluta dem till huvudspåret för
att kunna köra godståg direkt från industrin söder ut istället för att nyttja bangården. I det
senare alternativet ligger Sveagatans plankorsning som ansluter i Gruvökorset i vägen.
Det är av stor vikt att samverkan mellan berörda intressenter, externa som interna inom
Trafikverket, är tydlig och transparent genom hela projektet.
1

TRV 2015/105738 Funktionsutredning Grums Bangård, remissversion 2017-03-16
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Förslag på åtgärder ska tas fram för genomförande på kort sikt, det vill säga inom den närmaste
fem- till sexårsperioden, 2018-2023, medellång sikt till och med år 2029, inom planperioden,
och på lång sikt till och med prognosår 2040.
Det övergripande målet med åtgärdsvalsstudien är att förändringen efter stråket följs av
åtgärder i transportsystemet som säkerställer att de nationella transportpolitiska målen nås.
Vidare ska föreslagna åtgärder svara upp mot kapacitetsnivån för år 2040, avseende både vägoch järnvägssystemet.
Målet med åtgärdsvalsstudien är vidare att åtgärdsförslagen ska vara kostnadseffektiva och
genomförbara och kunna utgöra underlag till nästkommande revidering av nationell
transportplan 2022-2033.
Ytterligare en viktig målsättning med studien är att åtgärdsförslagen ska vara så väl
förankrade hos respektive part att en fortsatt hantering är möjlig bland annat i form av
tecknande av en avsiktsförklaring om fortsatt samverkan, tidplan, ambition angående
finansiering (statlig, regional, kommunal och privat), genomförande och uppföljning av
åtgärder och målsättningen för stråket.

1.4. Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Planeringsprocessen förändrades år 2013 och Trafikverket följer nu denna process där
åtgärdsvalsstudie är en metod som utgör ett inledande steg innan planeringen av fysiska
åtgärder kan påbörjas, ett åtgärdsval skall göras. Detta inledande steg ska vara
förutsättningslöst och utmynna i en förberedande studie där fyrstegsprincipen tillämpas. I
åtgärdsvalsstudiearbetet ligger fokus på dialog i tidigt skede med olika aktörer, både interna
inom Trafikverket och externa parter såsom kommuner, näringsliv, andra organisationer och
enskilda medborgare, för en effektiv samhällsutveckling.
En åtgärdsvalsstudie genomförs som ett första mycket tidigt utredningsskede för att analysera
brister i transportsystemet, formulera projektspecifika mål och pröva åtgärder som kan bidra
till att lösa brister och nå överenskomna mål. Studierna är trafikslagsövergripande och följer
fyrstegsprincipen som innebär att man i första hand strävar efter att påverka efterfrågan på
transporter och ändra beteenden och i sista hand bygga nytt. Syftet är att finna
kostnadseffektiva lösningar.
Ett av syftena med åtgärdsvalsstudier är att de som berörs av problemen och de effekter
eventuella åtgärder medför även ska vara delaktiga i att både utforma och driva arbetet med
åtgärdsvalsstudien framåt. På så sätt kan en samsyn nås kring förutsättningar, brister, mål och
åtgärder.
Trafikverket har med stöd av Region Värmland, Grums kommun, BillerudKorsnäs och Stora
Enso Timber initierat föreliggande åtgärdsvalsstudie för E18/E45 Stråket genom Grums.
Arbetet har genomförts mellan april 2017 och juni 2018. Trafikverket har drivit projektet
framåt och haft den samordnande funktionen med konsultstöd från Kreera Samhällsbyggnad.
Studien har haft en intern styrgrupp inom Trafikverket som har bestått av ställföreträdande
regiondirektör Bengt Rydhed, enhetschef utredning Jörgen Ryding, samhällsplanerare Lars
Olsson och projekt- och processledare för studien Yvonne Thorén.
Under arbetets gång har tre workshoppar genomförts med ca 25-30 deltagande parter under
respektive mötestillfälle, som har utgjorts av heldagsaktiviteter. Den första workshoppen ägde
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rum i Karlstad den 18 oktober 2017 där fokus låg på den första delen i
åtgärdsvalsstudiemetodiken, Förstå situationen. Den andra workshoppen genomfördes den
22 november hos BillerudKorsnäs och berörde både Förstå situationen och Pröva tänkbara
lösningar där brister, mål och åtgärdsförslag diskuterades. Den sista workshoppen
genomfördes den 1 februari 2018 och innehöll en redovisning av föreslagna åtgärder inom
ramen för Forma inriktning. Minnesanteckningar har sänts ut efter varje workshop och
rapporten har även skickats på remiss till berörda parter under en period av tre veckor 30/520/6. Slutresultatet har även föredragits och förankrats vid två enskilda möten med Grums
kommun, Region Värmland, BillerudKorsnäs och Stora Enso under april och maj månad. Även
en föredragning har genomförts för Grums kommunstyrelse den 29 maj.
Ett antal olika analyser har genomförts inom studien, såsom:
 Analys av gång- och cykelnätets kvalitet och standard
 Trafikmätningar genom filmning av Gruvökorset och Edsholmsgatan
 Trafikeringsbedömningar av olika vägnätsförändringar
 Trafikalstringsberäkningar och trafikprognoser
 Kapacitetsbedömningar utan simuleringar (teoretiskt baserade)
 Förprojektering och massberäkning samt investeringskalkyl för två trafikplatser
 Bedömning av kostnad och genomförande av utredning till byggnation av GC-bro
 Olycksstatistikanalys utifrån data från Strada
 EVA, analys av effekter av utbyggnad till trafikplats
 FKB, Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning
 PLK- beräkning, beräkning och analys för förändringar av plankorsningar
 Klimatkalkyl
 GKI, Grov kostnadsindikation
 SEB, Samlad effektbedömning har sammanställts för fyra åtgärdspaket

1.5. Finansiering och investeringsplanering
I detta avsnitt beskrivs övergripande Trafikverkets planeringsprocess samt vilka finansieringsmöjligheter som finns tillgängliga.
Vart fjärde år får Trafikverket i uppdrag av regeringen att revidera den nationella
transportplanen som innefattar det statliga väg och järnvägsnätet – nyinvesteringar, drift och
underhåll med mera. Nu gällande plan sträcker sig från 2018-2029, planrevideringen för nästa
planperiod 2022-2033 har påbörjats. Samtliga objekt som har en kostnad över 100 mkr och
som kan ligga som förslag till nytt namngivet objekt i nationell plan måste föregås av en
åtgärdsvalsstudie, för namngivet objekt i regional plan ligger motsvarande nivå på 25 mkr.
Medlen i nationell plan är till stor del redan inplanerade för planperioden, eventuellt kan det
finnas utrymme under den senare delen.
Föreliggande utredning har kommit till stånd efter diskussioner med Region Värmland, Grums
kommun och näringslivet med bakgrund taget i de stora expansioner som pågår i området. En
utveckling som är mycket viktigt för Värmland och den regionala tillväxten. Därmed är det av
vikt att samtliga parter bär sin del av den nytta som eventuella åtgärder medför.
Ett exempel är den aktuella överenskommelsen om åtgärder för Grums Bangård. Här har
BillerudKorsnäs, Grums kommun, Region Värmland och Trafikverket tagit det gemensamma
ansvaret att dela på finansieringen för att genomföra de kortsiktiga åtgärderna inom ramen för
Funktionsutredningen Grums bangård.
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Ytterligare ett positivt exempel på samverkan mellan parter för den regionala utvecklingen för
Värmland är den överenskommelse mellan kommuner, Region Värmland och Trafikverket om
en satsning och åtgärdsprogram för Fryksdalsbanan. Banan har tilldelats ytterligare 90 mkr
efter regeringens beslut om en landsbygdsatsning på kollektivtrafik mellan 2016-2018. I
nationella planen 2018-2029 ligger ytterligare medel för bl.a. spårbyte.
För åtgärder med en kostnad under 100 mkr i den nationella infrastrukturplanen resp. under
25 mkr i den regionala infrastrukturplanen, finns olika potter eller åtgärdsområden där medel
kan äskas för så kallade mindre åtgärder eller trimningsåtgärder. Även i detta avseende är det
beroende av vilken part som står nyttan av åtgärden. Aktuella åtgärder kan vara sådana som
ökar trafiksäkerhet, kapacitet och kvalitet så som t.ex. signal- och korsningsåtgärder avseende
både väg som järnväg.

1.6. Tidigare utredningar av särskilt intresse
Det har tidigare genomförts ett antal utredningar med fokus på E18, E45 och
Norge/Vänerbanan inom Grums kommun. Följande utredningar är av särskilt intresse för
denna studie:
 PP10 2008:61560 Handlingsplan för E45 – Värmland, april 20092
 TRV 2014/96718 Åtgärdsvalsstudie Korsningen E18-E45 Gruvöns bruk, 2014
 TRV 2014/79319 Åtgärdsvalsstudie Grums Resecentrum, 2015
 TRV 2015/105738 Funktionsutredning – Grums Bangård, beslutsunderlag för åtgärd.
Remissutgåva 2017-03-16
Funktionsutredningen visar att BillerudKorsnäs sätt att bedriva sin växling på Grums bangård
kräver mycket kapacitet på bangården (huvudsystemet). Ett antal plankorsningar utgör idag
ett hinder för dagens växling och blockerar utbyggnad av bangården. Funktionsutredningen
har tagit fram förslag som frigör kapacitet på Grums bangård och ger kapacitetsförbättringar
på kort sikt. På kort sikt är det inte möjligt att trafikera Grums med längre tåg än 630 m på
grund av anläggningsutformningen mellan Grums och Göteborg samt Grums och Hallsberg.
Analysen visar även att det finns ett behov av att köra 750 meters tåg både söder och norr ut.
Detta kräver även att omkringliggande sträckor mot Hallsberg och Göteborg anpassas till 750
meters tåg. Ett förslag innebär slopning av plankorsningen Gruvökorset vilket är positivt med
hänsyn till spårutvecklingen och har stor betydelse för kapaciteten på Grums driftplats och för
en utbyggnad av järnvägens kapacitet3. Trafikverket, Grums kommun, Region Värmland och
BillerudKorsnäs har tecknat en avsiktsförklaring respektive medfinansieringsavtal för
finansiering och genomförande av åtgärder på kort sikt efter funktionsutredningen.4 5 Se även
avsnitt 5.2.9 Järnvägen, s. 47.

1.7. Anknytande planeringsarbete
Nedanstående avsnitt beskriver kopplingar till olika planeringssammanhang, eventuella
beroenden av studier och lösningar för övriga delar av transportsystemet. Även relevanta
planer och strategier för denna studie beskrivs.

Handlingsplan E45 – Värmland, april 2009, Mellan Valnäs och Nyängen i Grums kommun delar
E45 sträckning med E18 som redan är utbyggd till motorväg och mötesfri landsväg och ingår
därmed inte i handlingsplanen s. 5
3 TRV 2015/105738 Funktionsutredning – Grums bangård, remissversion 2017-03-16, s. 5-6
4 TRV 2017/16903 Avsiktsförklaring – objekt Grums bangård
5 TRV 2017/52715 Medfinansiering, samfinansiering och samverkansavtal – Bandel 637, Grums
bangård
2
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1.7.1. Nationell planering
Nationell plan 2018-2029
Trafikverket har arbetat fram ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2018-2029
innefattande åtgärder som innebär viktiga steg mot ett modernt och hållbart transportsystem.
Åtgärderna är framtagna utifrån fyrstegsprincipen och syftet med planen är att bidra till att de
transportpolitiska målen nås, samt att bidra till lösningar på de utmaningar som riksdagen och
regeringen har pekat ut. Planen är trafikslagsövergripande och berör bland annat utveckling
av säkra och funktionella vägar, utveckling av järnvägssystemet, säkerhet för oskyddade
traﬁkanter, överﬂyttningen av godstransporter från väg till järnväg och sjöfart, hållbara
stadsmiljöer och tillgänglighet på landsbygderna, minskad miljöpåverkan samt utveckling av
framtidens transportsystem. Ett av de stråk som pekas ut i planen är E45 Säffle–Valnäs söder
om Grums. Trafikverket redovisade förslaget till den nationella planen för transportsystemet
2018-2029 den 31 augusti 2017 till regeringen. Beslut av regeringen togs i juni 2018.
Funktionellt prioriterat vägnät
Trafikverket har tagit initiativ till att peka ut vilka vägar som är viktigast för nationell och
regional tillgänglighet. Detta förslag till Funktionellt Prioriterat Vägnät (FPV) är framtaget i
dialog med tjänstemän hos länsplaneupprättarna och sändes på remiss under vintern 20142015. FPV är sedan hösten 2015 beslutat inom Region Väst och antogs nationellt inom
Trafikverket under våren 2016. Det funktionellt prioriterade vägnätet avser tillgänglighet för
lastbilar, personbilar och bussar.

FPV delas in i tre olika skikt och i fyra olika funktioner:
Skikt

Funktioner

Nationella och internationella vägar

Godstransporter

Regionala vägar

Långväga personresor

Kompletterande regionala vägar

Dagliga personresor
Kollektivtrafik
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Figur 4 Funktionellt prioriterat vägnät i Värmlands län.
internationellt
viktiga vägar.
BK4
Trafikverkets arbete utgår från regeringens beslut från 2015-05-13 att analysera
förutsättningarna för och konsekvenserna av att tillåta tyngre fordon trafikera vissa delar av
det allmänna vägnätet. I uppdraget ingår att analysera förutsättningar för att upplåta det
identifierade vägnätet för tyngre transporter. Uppdraget har bland annat tagit fram en rapport
och ett kartmaterial med förslag på det vägnät som föreslås upplåtas till tyngre fordon och hur
den fortsatta implementeringsprocessen och dess strategi kan utformas. Arbetet är slutfört på
regional nivå i Trafikverket och har resulterat i ett förslag att en ny bärighetsklass införs, BK4,
och att det nuvarande BK1-vägnätet upplåts till BK4. Trafikverket har redovisat förslaget till
regeringen den 30 november 2015. Regeringen tog beslut i maj 2017 om att införa BK4.
Februari 2018 fattade regeringen beslut om ändringar i trafikförordningen vilket ger
Trafikverket möjlighet att upplåta ett begränsat vägnät för BK4 under sommaren 2018, bl.a.
ingår E18/E45 förbi Grums i detta begränsade nät.
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Omledningsväg
Parallellt med denna åtgärdsvalsstudie sker ett arbete internt på Trafikverket rörande
omledningsvägar. Material från detta arbete tillförs denna studie. För stråket genom Grums
har ett officiellt omledningsvägnät formulerats för tillfällen då Slottsbron stängs av. Detta löper
på mindre statliga vägar väster om Grumsfjorden, över Borgvik. Se även karta sid 50.
1.7.2. Regional planering
Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland
Sveriges regering ger länsplaneupprättarna i varje län uppdraget att vart fjärde år upprätta ett
förslag till trafikslagsövergripande länsplan för regional transportinfrastruktur för en period
om tolv år. Arbetet bygger på att transportsystemet med tillhörande infrastruktur ska anpassas
till de krav som en hållbar utveckling ställer avseende ekonomiska, ekologiska och sociala
aspekter. Fyrstegsprincipen, som grundar sig i att välja den åtgärd som är mest lämpad utifrån
de krav som ställs, skall vara vägledande för den fortsatta planeringen.
Region Värmland ansvarar för upprättandet av länsplaner i Värmland från och med länsplanen
2010-2021, tidigare var Länsstyrelsen i Värmland planupprättare.
Gällande länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland är daterad 2014-05-22 och
avser år 2014-2025. Under 2017 har en revidering av länstransportplanen för 2018-2029
genomförts. Efter beslut från regionstyrelsen skickades den reviderade planen på remiss under
juni-oktober 2017 och regionfullmäktige beslutade om den nya länsplanen i december 2017.
Regeringen tog det slutgiltiga beslutet om planen efter fördröjning i juni 2018.
Regional Systemanalys
En systemanalys är en transportslagsövergripande analys av transportsystemets funktion och
brister utifrån mål och behov. Utgångspunkten är att samtliga trafikslag ska kunna
komplettera varandra för att på bästa möjliga sätt stödja det efterfrågade transportbehovet,
uppfylla transportpolitiska mål samt bidra till högre trafiksäkerhet och förbättrad hälsa och
miljö. Inför revideringen av Region Värmlands länstransportplan 2014-2025 genomfördes
även en revidering av Värmlands regionala systemanalys. Uppdatering skedde främst under
hösten 2016 och den reviderade systemanalysen finns bilagd remissversionen av
länstransportplan 2018-2029.
Regionalt trafikförsörjningsprogram
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är framtaget av den regionala
kollektivtrafikmyndigheten i samråd med berörda aktörer och är det strategiska dokument
som beskriver målen med kollektivtrafiken inom länet och över länsgräns. Dokumentet ska
även ge en bild av hur kollektivtrafiken är tänkt att utvecklas under den fyraårsperiod som
dokumentet gäller. Gällande regionalt trafikförsörjningsprogram gäller för perioden 20172021 och är en uppdatering av tidigare trafikförsörjningsprogram.
Resvaneundersökning
I Värmland genomfördes under hösten år 2014 en resvaneundersökning (RVU) i syfte att ta
fram och kartlägga resvanorna i Värmland samt att undersöka vilka möjligheter befolkningen
har att använda sig av olika färdmedel i länet. Resvaneundersökningen visar att
bilanvändandet är betydligt högre i Värmland än i Sverige i genomsnitt, 71 % av samtliga resor
görs med bil i jämförelse med 52 % för hela riket. Endast 8 % går eller cyklar i Värmland vilket
kan jämföras med 12 % för hela landet. Endast 20 % av värmlänningarna reser med
kollektivtrafik medan riksgenomsnittet ligger på 31 %. Tendensen i de större tätorterna i
Värmland är att bilanvändandet minskar till fördel för kollektivtrafikresandet.
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1.7.3. Lokal planering
Utvecklingsplaner i Grums kommun
Grums kommun väntas utvecklas avseende verksamhetsexploatering framförallt i
Nyängsområdet och vid Rasta (utöver den större verksamhetsutvecklingen vid Gruvön).
Ett bostadsområde i Lassehall är också planerat. Här planeras 300-500 lägenheter eller villor,
vilket kan innebära en trafikalstring på ca 1500-2000 i ÅDT, varav en stor andel kan räknas
komma att gå igenom Gruvökorset. Denna bostadsexpandering förväntas ske inom en
tidsperiod på ca 15 år.

Figur 5 Illustration från ÖP Bostadsutveckling.

Nyängsområdet har under flera år varit föremål för stor expansion av olika typer av
verksamheter. Det är framförallt industri, som är relativt lågtrafikalstrande, som det planerats
för. En snabbmatsrestaurang på sydvästra sidan om cirkulationsplatsen har funnits i planerna,
vilket skulle innebära mer trafik i cirkulationsplatsen och dess sydvästra anslutning.
Fullständig exploatering och utbyggnad ligger längre fram i framtiden. Under de närmsta 20
åren kan emellertid en trafikalstring på maximalt 3000 fordon i ÅDT räknas från
verksamheterna i de två etapperna sydväst om cirkulationen att förväntas.
Nordväst om cirkulationsplatsen har en exploatering planerats för nästa utbyggnadsskede.
Denna planering har emellertid avvaktats, då det är svårt att göra en ny anslutning till de
nationella vägarna. Det finns en långt gående utvärdering om att etablera räddningstjänstens
verksamhet här.
Rasta utvecklas under 2017-2018 genom utveckling av hotellverksamheten. Befintliga företag
såsom Rigab och Triton kommer att utveckla sina verksamhet, vilket kommer att medföra en
trafikutveckling. Denna trafikutveckling är emellertid inte så hög att den påverkar kapaciteten
i Nyängsrondellen.
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Rätt fart i staden
Rätt fart i staden (Trafikverket, SKL, 2008) är en handbok som verkar som stöd för kommuner vid
hantering av övergripande trafikfrågor. Metodiken resulterar dels i en hastighetsplan som bildar
underlag för beslut om nya, justerade hastighetsgränser och dels i förslag till fysiska åtgärder inom
kommunens gatunät.
I Grums kommun beslutades under hösten 2016 om en hastighetsplan för Grums och Slottsbrons
tätorter. Beslutet innebär att den generella hastigheten i Grums och Slottsbrons tätorter sänks från 50
km/h till 40 km/h, förutom vid Jättestenskolan, Södra skolan och Slottsbrons skola där hastigheten
sänks till 30 km/h. De nya hastighetsgränserna gäller från 1 november 2017.
Väghållarskifte Rasta
Nyängsgatan som ansluter till E45 strax norr om Nyängsrondellen och leder vidare in mot bland annat
Rasta Grums har idag statlig väghållning. Då vägen ligger inom detaljplanelagt område och att där finns
flertalet verksamheter ska Trafikverket Region Väst överlåta vägen till kommunen, som i dagsläget
redan är väghållare för västra delen av vägen (TRV 2017/82148, avtal 2017-09-04). I samband med detta
kommer också den gång och cykelväg som löper från Nyängsgatan söderut under E18/E45 vidare mot
Nyängsrodellen att överlåtas till kommunen, i enlighet med överenskommelse från 2005.

Figur 6 Väghållare vid Rasta
Näringslivets aktörer
Inom Gruvöns industriområde finns två stora aktörer, BillerudKorsnäs och Stora Enso.
BillerudKorsnäs är ett pappersbruk med ca 850 anställda. Verksamheten expanderar med en
ny kartongfabrik, byggnation pågår med planerad produktionsstart runt 2019.
BillerudKorsnäs omsätter idag ca 4 miljarder kronor och har en produktionsvolym på 710 000
ton, vilken planeras att öka till 909 000 ton. Transporter till och från verksamheten sker både
på väg och järnväg och det finns industrispår kopplat till området. Huvuddelen av exporterna
sker inom Europa, 66 % och 21 % av exporter sker till Asien. BillerudKorsnäs bygger även ett
vattenreningsverk samt ett nytt lager som är kopplat till det befintliga lagret. Kartongmaskinen
kommer att nyttja all den pappersmassa som produceras. Inom anläggningen finns strax över
500 parkeringsplatser för bil och 200 cykelparkeringar. Bilparkeringen är till största del
förlagd i nordvästra hörnet av BillerudKorsnäs verksamhetsområde, i anslutning till
Gruvövägen vidare ut mot Gruvökorset, medan cykelparkeringarna är spridda inom området.
Stora Enso verksamhet inom Gruvön innefattar ett sågverk med ca 110 anställda. Idag
produceras sågade trävaror, men planen är att verksamheten ska utvecklas till att bli ledande
leverantör av innovativa träbaserade lösningar. Basen kommer att vara sågade trävaror samt
pellets, men framtidens produktion kommer att vara prefabricerade byggprodukter av
korslimmat trä, s.k. CLT massivt trä. Den nya verksamheten med CLT massivt trä förläggs i en
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ny byggnad som placeras norr om den befintliga anläggningen. Transporter sker via väg och
järnväg och vissa uttransporter sker även med båt. Det finns personalparkering i norr.
Nordväst om Rasta Grums och Nyängsrondellen finns valsteknikföretaget Triton Valsteknik.
Öst om Nyängsrondellen finns avfallshanteringsföretaget Renhållningstjänst i Grums AB
(Rigab). Båda aktörerna planerar att expandera.

Figur 7 Detaljplaneområden för utveckling inom Grums och Slottsbron
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1.8. Underlagsmaterial
Följande underlagsmaterial, rapporter och kartmaterial har legat till grund för
nulägesbeskrivning och konsekvensbeskrivningar.


Korsning E18 - Gruvövägen i Grums, Vägverket och Region Väst, 2007-11-13
I studien utreds möjligheten att bygga om korsningen till cirkulationsplats. Studien
innefattar bland annat trafikmätningar, svängrörelser och effekter med avseende på
trafiksäkerhet och samhällsekonomi.
 Översiktsplan 2010, Grums kommun, antagen av Kommunfullmäktige 2010-06-17 §
44
 Regionala cykelplanen för Värmland, Region Värmland, 2014-01-29
 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 2014-2025, Region Värmland,
2014-05-22
 Värmlandsstrategin 2014-2020, Region Värmland, 2014
 Attityd- och resvaneundersökning i Värmland 2014, Sweco Trafikverket och Region
Värmland, 2015-04-23
 TRV 2014/79319 Åtgärdsvalsstudie Grums Resecentrum
 TRV 2014/96718, Rapport ÅVS korsningen E18 och E45 Gruvöns bruk, Trafikverket
och Grums kommun, 2016-01
 TRV 2014/96718, Beslut ÅVS korsningen E18 E45 Gruvöns bruk, Trafikverket och
Grums kommun, 2016-02-29
 Kapacitetsberäkning Gruvökorset, Trafikverket och Grums kommun, 2016-11-11.
 TRV 2015/105738 Funktionsutredning - Grums Bangård, beslutsunderlag för åtgärd.
Remissutgåva 2017-03-16
 TRV 2015/28406, Åtgärdsvalsstudie E45 Säffle - Valnäs, Trafikverket, 2016
 TRV 2016/9710 Större regionala stråk Värmland Nulägesanalys, Region Värmland,
2016-03-23
 TRV 2016/10061, Åtgärdsvalsstudie E18 Valnäs - Riksgränsen, Trafikverket, 2016
 TRV 2016/68872, samrådshandlingar gällande detaljplan för Gruvöns bruk ÅS 1:381,
Grums kommun och Trafikverket, 2016
 Regionalt Trafikförsörjningsprogram för Värmland 2017-2021, Region Värmland,
Kollektivtrafikstaben, 2016
 TRV 2017/14854, Åtgärdsvalsstudie Stockholm-Oslo, Förbättrad tillgänglighet inom
stråket Stockholm-Oslo, del 1 och 2 februari resp. november 2017, Trafikverket,
feb/nov 2017
Dnr 2017-32151, samrådshandlingar gällande detaljplan för Karlberg 2:11 Rasta Nyängen,
Grums kommun och Trafikverket, 2017
Dnr 2017-32177, samrådshandlingar gällande detaljplan för Karlberg 2:20 och Gruvön 2:3
Gruvöns sågverk, Grums kommun och Trafikverket, 2017Dokumentation över Plankorsningar,
järnvägsövergångar och Broar längs med utredningsområdet i GRUMS, Trafikverket
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1.9. Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats
Det övergripande syftet är att öka trafiksäkerheten, framkomligheten, tillgängligheten och
kapaciteten med fokus på E18/E45, på kort respektive lång sikt. En helhetssyn eftersträvas,
där samtliga transportslag tas hänsyns till. De åtgärder som presenteras i åtgärdsvalsstudien
ska fungera som planeringsunderlag för arbetet i nästa steg, det vill säga den fysiska
planeringsprocessen av åtgärder inom både den statliga, kommunala och privata anläggningen
med fokus på väg- och järnvägsinfrastruktur. Åtgärderna kan även utgöra underlag för
revideringen av nationell transportplan 2022-2033.
För ett fullgott underlag innebär detta att åtgärderna bedöms kostnadsmässigt utifrån en grov
kostnadsindikation (GKI), för mer omfattande åtgärder6 bedöms även den
samhällsekonomiska effektiviteten med hjälp av analyser som väger kostnader mot nyttor av
olika åtgärder. Här återfinns bl.a. trafikprognoser och samhällsekonomiska kalkyler som
redovisar effekter, samhällsekonomiska nyttor, kostnader och lönsamhetsmått. För en samlad
bedömning av den samhällsekonomiska lönsamheten kompletteras även kalkylen med
bedömningar av effekter som inte är prissatta. Detta sammanställs i en samlad
effektbedömning (SEB) och är en metod för att beskriva en åtgärds effekter på ett samlat och
strukturerat sätt. Här beskrivs den samhällsekonomiska analysen och fördelningseffekter,
även hur åtgärden uppfyller de transportpolitiska målen. Till detta görs även klimatkalkyler
och en företagsekonomisk konsekvensbeskrivning (FKB).

6

Åtgärder som bedöms kosta minst 100 Mkr.
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Intressenter
I utredningen har ett stort antal intressenter från olika organisationer deltagit. En
intressentanalys genomfördes tidigt i processen. Urvalet av aktörer har gjorts med syfte att
fånga olika perspektiv kring de frågeställningar som utretts. I bilaga 1 finns en detaljerad
förteckning över de intressenter som varit involverade i studien samt deltagare vid de tre
workshopparna.
Grums kommun
BillerudKorsnäs AB
Stora Enso Timber AB
Region Värmland
Region Värmland, Kollektivtrafikmyndigheten
Värmlandstrafik AB
Handelskammaren Värmland
Värmlands Trafikcenter AB
Sveriges Åkeriföretag AB
Rasta Grums
Triton
Rigab
Grumsföretagarna i samverkan
Karlstadsregionens Räddningstjänstförbund
Länsstyrelsen Värmland
Kreera
Trafikverket
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3. Avgränsningar
Geografiskt avgränsas studien till sträckan
mellan Nyängsrondellen i norr till
Skogsgatan i söder vid Slottsbron, se figur 8.
Sträckan är ca 7 km lång. Arbetet fokuseras
på det statliga nationella vägsystemet, E18
och E45, men även kringliggande områden
som påverkar funktionen av just vägsystemet
är inkluderat. I detta influensområde ingår
bland annat området kring Nyängen i norr
där expansion pågår, området öster om
E18/E45 mellan Nyängen och Gruvöns
industriområde,
verksamheterna
inom
Gruvöns industriområde, där expansion
pågår. Även trafikering och utveckling av de
enskilda vägarna Timmerleden och vägen
mellan Nyängsrondellen och Gruvön
påverkar studien. Likaså inkluderas järnväg,
sjöfart och det lokala vägnätet i studien, då
transporter till industrierna sker på fler sätt.
Samtliga trafikslag är avhängiga varandra
och bildar ett sammanhängande system.
Studien omfattar gods-, person- och
kollektivtrafik,
samt
gångoch
cykeltrafikanter. Fokus i studien ligger även
på oskyddade trafikanter. Tyngdpunkten för
personresor ligger på arbetspendling till och
från Grums.
Arbetet har ett tredelat perspektiv,
nationellt, regionalt och lokalt.
Att utreda åtgärder för Norge/Vänerbanan
ingår inte i studien, men de åtgärder som
föreslås ska möjliggöra en förbättring av
järnvägens funktion och vara anpassade efter
de åtgärder som på kort sikt föreslagits i
funktionsutredningen för Grums Bangård. Figur 8 Geografisk projektavgränsning för åtgärdsÄven vara möjliggörare av de långsiktiga valsstudien. Även kringliggande områden som
påverkar vägsystemets funktion inkluderas i studien.
visionerna för järnvägen.
Inom ramen för studien genomförs flertalet analyser såsom genomgång av nuläge och
trafiksäkerhet som ligger till grund för de åtgärdsförslag som rekommenderas. En
sammanställning återfinns i första kapitlet
Föreslagna åtgärder kommer att delas in för genomförande på kort sikt, inom sex år, medellång
sikt inom planperioden till och med år 2020 samt på lång sikt och prognosåret 2040.
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4. Övergripande mål
Både nationellt och internationellt finns övergripande mål som berör infrastruktur,
trafiksäkerhet och utveckling, vilka tagits i beaktande inom åtgärdsvalsstudien. Det
övergripande målet i denna studie är att förändringen efter stråket följs av åtgärder i
transportsystemet som säkerställer att de nationella transportpolitiska målen nås. Utifrån de
övergripande målen, genomförd bristanalys samt det som framkommit vid de inom
åtgärdsvalsstudien anordnade workshoparna har ett flertal projektspecifika mål för det
aktuella stråket framtagits, dessa beskrivs närmare i kapitel 6.3.

4.1. Internationella mål
Trafiksäkerhetsmål
Både FN och EU har internationella målsättningar kring trafiksäkerhet. I de globala målen för
hållbar utveckling, Agenda 2030, som är beslutade av FN:s generalförsamling 2015, ingår ett
mål om att halvera antalet omkomna i vägtrafiken. EU-kommissionen har för vägtrafik
uttryckt en ambition att antalet omkomna ska vara nära noll år 2050 och även satt ett etappmål
för arbetet, vilket inte är bindande för medlemsländerna, till 2020. Etappmålet innebär att
antalet omkomna i vägtrafiken ska halveras mellan år 2010 och 2020. EU-kommissionen har
även mål för järnvägstrafiken, vilka handlar om att trafiksäkerheten inte ska försämras till följd
av den marknadsöppningsbaserade omreglering som ett genomförande av EU:s
järnvägspolitik innebär. Inom sjö- och luftfarten pågår en utveckling av säkerhetsarbetet inom
både FN och EU löpande.

4.2. Nationella mål – koppling till transportpolitiska mål
Det övergripande målet för svensk transportpolitik är att säkerställa en samhällsekonomiskt
effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela
landet. För detta har två delmål formulerats; ett funktionsmål om tillgänglighet och
jämställdhet samt ett hänsynsmål om säkerhet, miljö och hälsa.
Funktionsmålet – Tillgänglighet
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.
Hänsynsmålet – Säkerhet, miljö och hälsa
Transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas
eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och
miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
Generationsmålet och miljömål
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. Utöver generationsmålet ﬁnns 16 nationella miljökvalitetsmål.
En sammanhållen klimat- och energipolitik
Regeringens proposition 2008/09:162 om en sammanhållen klimat- och energipolitik slår fast
att utsläppen för Sverige år 2020 bör vara 40 % lägre än år 1990. Propositionen omfattar även
en långsiktig vision om att Sverige år 2050 inte har några nettoutsläpp av växthusgaser i
atmosfären.
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Nationell trafikslagsövergripande plan för transportsystemet
Trafikverket har tagit fram ett förslag till nationell trafikslagsövergripande plan för
transportsystemet 2018-2029 med åtgärder inom den statliga infrastrukturen. Planen sändes
på remiss i augusti 2017 och fastställdes i juni 2018. Planeringsramen uppgår till totalt 662,5
miljarder kronor och fördelas enligt följande:
 333,5 miljarder kronor ska användas till utveckling av transportsystemet, varav 36,6
miljarder avser medel till länsplaner.
 125 miljarder kronor ska avsättas till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga
järnvägar.
 164 miljarder kronor ska gå till drift, underhåll och reinvesteringar av statliga vägar
inklusive bärighet och tjälsäkring, samt till statlig medﬁnansiering till enskilda vägar.
Nollvisionen
Nollvisionen beslutades av riksdagen år 1997. Det är en vision om en vägtrafik där ingen
människa dödas eller skadas allvarligt, men också en strategi för hur en säker vägtrafik ska
uppnås enligt visionen. År 2009 beslutade riksdagen om ett etappmål för trafiksäkerheten. Det
innebär att antalet trafikdödade år 2020 inte får vara fler än 220. Antalet dödade ska således
halveras från år 2007 till 2020 och antalet allvarligt skadade ska minska med en fjärdedel
under samma period. Även på EU-nivå tillämpas etappmål för att driva på
trafiksäkerhetsarbetet. Nuvarande etappmål är att antalet dödade ska halveras mellan 2010
och 2020. En sådan reduktion skulle i Sverige motsvara max 133 dödade under perioden.
2016 lanserades en nystart för nollvisionen för ökad trafiksäkerhet inom alla trafikslag.
Trafikverket har givits i uppdrag att leda den övergripande samordningen för att nå
nollvisionen inom vägtrafiken och har även mandat att föreslå viss verksamhetsutveckling där
flera aktörers samverkan krävs.7

4.3. Regionala mål
Klimat- och energistrategi för Värmland
Länsstyrelsen i Värmlands län har på uppdrag av regeringen, i samråd med länets olika
aktörer, tagit fram en regional klimat- och energistrategi. Strategin grundar sig på de mål som
ﬁnns i propositionen en sammanhållen klimat- och energipolitik, som även utgör etappmål
inom miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Visionen för 2020 är att Värmland ska
vara klimatsmart med effektiva energisystem och intelligent logistik. Det övergripande målet i
strategin är att Värmland ska vara klimatneutralt till år 2030.
Jämställdhet
Region Värmland har som ambition att jämställdhetsintegrera all sin verksamhet. Det innebär
bland annat att målet är att ha en jämn representation av kvinnor och män i framtagandet av
planer och åtgärder. Det handlar om en jämn fördelning av makt över utformningen av
transportsystemet och över vilka frågor och åtgärder som prioriteras. I åtgärdsplaneringen ska
även
barnperspektivet
beaktas.
Jämställdhetsintegrering
innebär
att
jämställdhetsperspektivet lyfts fram och ﬁnns med i planering, beslut och genomförande.
Länstransportplan
Värmlands länstransportplan ”Länsplan för regional transportinfrastruktur i Värmland 20182029” (remissversion juni 2017) är en trafikslagsövergripande plan som anger målen för
utvecklingen av den regionala transportinfrastrukturen i Värmland. Länstransportplanen
7

Näringsdepartementet, faktablad, september 2016
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omfattar både person- och godstransporter för den regionala infrastrukturen. Utgångspunkten
är det övergripande nationella transportpolitiska målet om en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transport-försörjning för medborgarna och näringslivet.
Värmlandsstrategin
Värmlandsstrategin 2014-2020 är en plan för hur hela Värmland ska vara och uppfattas år
2020. Strategin utgår från Värmlands vision ”Värmland – ett skönare liv” och syftar till att
skapa förutsättningar för att Värmland ska vara en hållbar, attraktiv region där människor vill
bo och utvecklas och där företag vill expandera och etablera sig. Fyra områden med strategisk
betydelse har utpekats till vilka även finns mätbara mål och åtgärder. Ett av dessa områden är
kommunikationer som går ut på att det ska vara enkelt att ta sig till, från och inom Värmland
med goda pendlingsmöjligheter och bredbandstillgänglighet. E18 och E45 utgör två av de
viktigaste och mest prioriterade stråken i strategin.
Regionalt trafikförsörjningsprogram
Region Värmlands Regionala Trafikförsörjningsprogram 2017-2021 är ett långsiktigt
strategiskt dokument för kollektivtrafiken i Värmlands län som beskriver hur kollektivtrafiken
är tänkt att utvecklas. Trafikförsörjningsprogrammet gäller för all regional kollektivtrafik inom
Värmlands län och utgör grunden för beslut kring den trafik som samhället finansierar.
Visionen är att kollektivtraﬁken ska bidra till regional utveckling och tillväxt i Värmland genom
att vara ett sammanhållet, smidigt och effektivt transportsystem för hela länet samt till och
från länet. Kollektivtrafiken ska utgöra en del i ett samlat regionalt tillväxtarbete och ska vara
resenärens bästa alternativ för dagliga resor.
I trafikförsörjningsprogrammet preciseras fyra övergripande målområden baserade på den
tillhörande samrådsprocessen, de nationella transportpolitiska målen, det regionala
utvecklingsprogrammet och avtal om ansvar för den regionala kollektivtrafiken i Värmland.
Till varje mål finns mätbara delmål och indikatorer, som följs upp varje år.
1. Tillgänglighet för regional tillväxt
Detta målområde handlar om kollektivtrafikens förutsättningar för arbetspendling och målet
är att pendling mellan samtliga kommunhuvudorter och Karlstad samt inom lokala
arbetsmarknader med betydande arbetspendling möjliggörs. Målet säger också bland annat
att kollektivtrafiken ska bidra till ett ökat besöksrelaterat resande.
2. Attraktivitet och användbarhet
Kollektivtraﬁken ska upplevas som ett attraktivt och användbart alternativ med enhetliga,
gemensamma och lättillgängliga system.
3. Miljö
Kollektivtraﬁken ska bidra till att öka energieﬀektiviteten och att minska traﬁksystemets
negativa miljöpåverkan. Målområdet anknyter till det nationella hänsynsmålet om minskad
miljöpåverkan samt de regionala utvecklingsmålen om livskvalitet genom att sträva mot en
minskning av fossila bränslen och utsläpp från kollektivtrafiken.
4. Resurseffektivitet
Kollektivtraﬁken ska planeras och genomföras för ökad resurseﬀektivitet. Målområdet
anknyter till det övergripande nationella målet om ett samhällseffektivt transportsystem. Ett
effektivt utnyttjande av de ekonomiska resurserna är även en förutsättning för att uppnå den
regionala visionen att Värmland växer.
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Regional cykelplan för Värmland
Syftet med den regionala cykelplanen för Värmland (2014) är att utifrån visioner och mål få en
samsyn i länet om inriktning och åtgärder för att nå en ökad cykling i Värmlands län. Planen
ska verka som ett vägledande dokument för utveckling av en ökad och säker cykling i länet.
Cykelplanen identifierar fyra strategiska områden för utveckling av cykling i Värmland:
• Samhällsplanering/Fysisk planering – cykel skall vara en naturlig del i all
samhällsplanering och åtgärder för ökad och säker cykeltrafik skall integreras i all lokal
och regional planering.
• Ökad vardagscykling
• Hela-resan-perspektivet – samordning så att hela resan från ”dörr till dörr” fungerar
• Cykling för rekreation och turism
Dessa fyra strategiska områden ska vara vägledande för utvecklingen av cyklingen i Värmland.
Det innebär att cykeln bör vara en naturlig del av all samhällsplanering, både på lokal och
regional nivå, för att skapa förutsättningar för en ökad, säker och attraktiv cykeltraﬁk.

4.4. Viktiga lokala mål i sammanhanget
I kommunens översiktsplan8 anges ett antal ställningstaganden för resor i kommunen, som
utgår från övergripande visioner om kommunens utveckling. För biltrafiken är målet att denna
ska minska genom attraktiva bostadsområden, attraktiva gång- och cykelvägar samt attraktiv
kollektivtrafik. Kollektivtrafiken ska utvecklas med tydliga och tillgängliga hållplatser, i
översiktsplanen pekas busstationen i Grums ut som en viktig länk och bytespunkt. Järnvägen
utgör en viktig kommunikationslänk för fjärresor och pendling, översiktsplanen betonar att
dess betydelse kan öka ytterligare i och med ”Vålbergsrakan” (ny järnväg mellan Vålberg och
Karlstad). Närhet till Karlstad flygplats ger potential till internationella kommunikationer.
För gång- och cykeltrafik anges i översiktsplanen att gång- och cykelvägar ska byggas ut enligt
antagen cykelplan. Cykelvägar ska ha kortast möjliga färdväg och få höjdskillnader. Gång- och
cykelvägar ska vidare byggas säkra och snabba med god tillgänglighet och komfort. Parallellt
pågår även ett projekt med den så kallade Unionsleden för att knyta ihop Sverige med Norge
som bland annat planeras passera genom Slottsbron, Grums och Nyängen.
Avseende vägnätet i Grums kommun anger översiktsplanen att alla korsningar längs E18/45
ska vara planskilda och att planering i vägens närhet inte ska påverka dess möjligheter att
utvecklas som transportled. Vidare anges att det övriga vägnätet bör standard förbättras samt
att alla tätorter/kommundelar ska ha bra och gena vägar till stråket E18/45.
Översiktsplanen trycker också på vikten av att planera på ett miljöriktigt sätt. Gång- och
cykeltrafiken ska gynnas i förhållande till biltrafiken, kollektivtrafiken ska erbjuda så bra
komfort så att det blir förstahandsalternativet vid pendling och vägsträckningarna ska dras så
att boende inte blir störda av avgaser eller buller. Satsningar för att bygga ut gång- och
cykelvägnätet i Grums och Slottsbron ska genomföras. Avseende uppställningsplatser för
farligt gods anges ett ställningstagande om att ”Uppställningsplatsen ska beaktas vid annan
planering inom området”.

8

Översiktsplan 2010, Grums kommun, antogs av kommunfullmäktige 2010-06-17
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5. Befintliga förhållanden och förutsättningar
5.1. Nuläge och förutsättningar
Övergripande beskrivning
Genom Grums tätort går ett internationell och nationellt viktigt stråk med väg och järnväg,
som matar viktiga industrier med godstrafik och utgör Grums och Slottsbrons tätorters
anslutning till omvärlden. Det aktuella vägstråket löper från Nyängen i norr, söderut genom
östra delen av Grums tätort, vidare över Slottsbrosundets bro och passerar tätorten Slottsbron.
Bitvis löper vägen längs Vänerns strand. Stråket är ca 7 km långt och omfattas av tio
korsningspunkter mellan Skogsgatan och Nyängsrondellen. Samtliga korsningspunkter utgörs
av plankorsningar.
Jordmånen i stråket utgörs av sandig morän eller av lerig silt. Grundvattennivån är hög och
stråket ligger nära Vänern. Utbyggnader av vägen behövs sannolikt grundläggas väl, med
spontning eller dylik.
En stor andel av trafikflödet, ca 17 %, utgörs av tung trafik, varav ca en tredjedel är transittrafik.
För mer ingående siffror gällande trafikflöde se sid 35 och bild 15. Stora Enso och
BillerudKorsnäs är viktiga start- och målpunkter för godstransporterna på vägen.
Inom utredningsområdet innehar E18/E45 samtliga funktioner i Funktionellt prioriterat
vägnät (FPV) och utgör nationellt och internationellt viktiga stråk, se vidare kapitel 1.7.1. Detta
betyder bland annat att förändringar i vägutformningen och/eller funktionaliteten hos vägen
inte ska försämra förhållanden för nationella och internationella transporter. Vägen används
även flitigt av både regional och lokal trafik. Såväl väg E18 som E45 tillhör Transeuropeiska
transportnät, kortfattat kallat TEN-T vägnätet, vilket ger det en särskild dignitet avseende
planering och satsningar eftersom EU-finansiering finns för projekt för dessa länkar. Väg E18
ingår i den så kallade Nordiska Triangeln, som utgörs av väg E4, E6 och E18, som har EUfinansierade projekt.
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Större målpunkter
Större målpunkter i Grums är främst lokaliserade till Grums centrum samt till områdena öster
om E18/E45. I figur 9 ges en översikt över
viktiga målpunkter inom orten.
I norra delen av centrum ligger Grums
resecentrum och järnvägsstation, strax söder
om
denna
finns
kommunhuset
och
Familjehuset. Öster om E18/E45 finns Gruvöns
industriområde med de större aktörerna
BillerudKorsnäs pappersbruk och Stora Enso
sågverk. Detta är stora arbetsplatser med ca 850
respektive 110 anställda. Nordost om dessa
verksamheter finns en avfallsanläggning,
BillerudKorsnäs deponi. Norr om Stora Enso
finns Värmlands Trafikcenter som erbjuder
körkortsoch
andra
trafikrelaterade
utbildningar
samt
trafikövningsplats.
I
Nyängsområdet i norra Grums finns en
rastplats, Rasta Grums, med bl.a. bensinmack,
restaurang etc. Inom området finns också
mycket exploateringsplaner.
Det finns idrottsområden i både Grums och
Slottsbron med bl.a. fotboll, ishockey, tennis
mm. Öster om industriområdet, på andra sidan
vattnet, finns en skidanläggning, Ålviksbacken,
med backar i olika svårighetsgrader och egen
slalomklubb. Vid kusten mellan Grums och
Slottsbron finns även flera småbåtshamnar.
Resvanor
Kunskapen om resvanorna i Grums kommun är
hämtade
från
”Attitydoch
resvaneundersökning i Värmland 2014”. Studien visar
att antalet resor per person och dag i Grums
omland är 2,6 och i tätorten något lägre; 2,3. De
flesta (74 %) kör bil inom Grums kommun
medan 8 % cyklar, 15 % går till fots och endast 1 Figur 9 Viktiga målpunkter längs stråket
% åker buss. Mellan Grums kommun och
Karlstad är det en högre andel som åker bil, 83
%, medan 11 % åker buss. Intressant är att hela 6 % cyklar denna sträcka på 26 km.
De som bor utanför tätorten i Grums kommun använder bil i stor utsträckning, fördelningen
visar att 92 % åker bil medan endast några procent åker buss, cyklar eller går. Snittet i
kommunen är 83 % bilåkning, vilket innebär en ökning på 3 % sedan undersökningen som
genomfördes 2004.
Fördelning mellan olika ärenden, som resorna är avsedda för, visar att störst andel är till arbete
eller skola, vilket utgör 20 %. Inköp och fritidsaktiviteter utgör 11 % respektive 17 %. Att resa
hem är separerad i denna studie, och utgör 39 % av alla resor. Det framgår inte hur stor andel
av dessa resor som går från arbetsplats, inköp eller fritidsaktiviteter. Detta visar förstås att
många resor är kombinationsresor, vilket kan vara en förklaring till den höga bilanvändningen.
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Enligt en resvaneundersökning som genomförts för resandet inom hela Sverige, RVU Sverige
- den nationella resvaneundersökningen 2012–20139, är det 52 % som använder bil, 31 %
cyklar eller går till fots och 12 % som åker kollektivt. Fördelning mellan olika ärenden, som
resorna är avsedda för, visar att störst andel är till arbete, skola eller resor inom tjänsten, vilket
utgör 49 %. Därefter följer resor för fritidsärenden, 31 %. Andelen bilresor i Grums 2014 ligger
således över rikssnittet 2012-2013. Förutsättningarna i de olika delarna av Sverige ser olika ut
och hög kollektivtrafikanvändning inom en ort/kommun kan bero på exempelvis goda
kollektivtrafikförbindelser,
svårighet
att
använda
bilen,
eller
attityd
inom
orten/kommunen. I Grums är det många som
jobbar/bor på annan ort vilket kan vara en
anledning till att fler väljer bilen.
Miljöförutsättningar
Utredningsområdet är väl avgränsat. Här
finns ett riksintresseområde för friluftsliv
enligt MB kap 4 § 2, Vänern med öar och
strandområden. Vänern är också riksintresse
för yrkesfiske. Det finns inga övriga
registrerade
intresseområden
avseende
naturmiljö, såsom naturreservat och natura
2000 etc., inom utredningsområdet.
Det finns ett flertal fornlämningar inom området samt potentiellt förorenade områden
identifierade av Länsstyrelsen.
SGU har sammanställt förutsättningar för
skred i Sverige och här finns så kallade
strandnära
aktsamhetsområden
längs
strandlinjen, som är hotade av erosion, samt Figur 10 Miljöförutsättningar och intressen längs
utpekade aktsamhetsområden för skred i stråket, norra Grums.
punkter längs genomfarten. Områdena
redovisas i figur 10 och figur 11.

RVU Sverige - den nationella resvaneundersökningen 2012–2013, Trafikanalys och Sveriges officiella
statistik, 2014-05-15
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Figur 11 Miljöförutsättningar och intressen längs stråket, centrala Grums respektive Slottsbron.

För Grums kommun har en skyfallsutredning tagits fram. Den visas att vid större
nederbörd/regn (100-årsregn och så kallat Köpenhamnsregn, en mycket tidsintensiv
nederbörd). Riskområden är dessa:
- Gruvöns Bruk samt Sågverk. Översvämning på industriområdet som ökar i utbredning
vid Köpenhamnsregnet.
- Svegatan. Översvämningsstråk koncentrerat till området mellan Sveagatan och
järnvägen vid 100-årsregnet.
- Sågverksgatan. Mindre problemområde i villakvarter med kraftigt ökade vattendjup
vid Köpenhamnsregnet.
Avseende buller har Trafikverket genomfört bullerberäkningar för både väg- och järnvägstrafik
vid olika tillfällen. Järnvägen orsakar bullerstörning i form av ekvivalentbuller på 65 dB eller
mer hos ett femtontal fastigheter längsmed sträckan, åtgärder för dessa är genomförda eller
planeras. Vägtrafiken orsakar motsvarande ekvivalentbuller för två fastigheter, vid dessa har
åtgärder genomförts.

5.2. Väg och trafik
Nedan följer en beskrivning av stråket med vägens utformning och reglering, trafikflödet idag
och prognostiserat flöde år 2040, gång- och cykeltrafik samt kollektivtrafik, järnväg och broar.
5.2.1. Utformning av väg
Vägen är utformad som mötesfri väg längsmed större delen av sträckan, förutom över
Slottsbron där den är vanlig väg mellan Gruvökorset och Solbergsgatan. Norr om Gruvökorset
är det 2+1-väg och söder om Solbergsgatan är det mötesfri 1+1. I figur 13 visas vilken vägtyp
som råder längs olika delsträckor.
Den del som är 2+1 har en vägbredd på 4 meter i det enkla körfältet och 7-8 meter i det dubbla.
Över Slottsbron (strax söder om Gruvökorset och strax norr om Solbergsgatan) är vägbredden
12-13 meter. Södra delen av stråket, mellan Solbergsgatan och Skogsgatan, är 4 meter brett i
enkelt körfält och 7-8 meter i dubbelt körfält. I figur 12 återfinns en översikt över vägbredden
längs stråket.
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Figur 13 Vägtyp och korsningar

Figur 12 Vägbredd

5.2.2. Hastighet
Högsta tillåtna hastighet längs sträckan är 70 km/h från Skogsgatan till strax norr om
Gruvökorset. Därefter råder 100 km/h till efter Nyängsrondellen, se sid 34, figur 15.
Kommunen har genomfört en studie enligt ”Rätt fart i staden”. Utifrån studiens resultat togs
ett beslut om att införa 40 km/h som en generell hastighetsgräns på kommunala gator i
kommunen. Vid skolor regleras hastigheten till 30 km/h. Omskyltning genomfördes den 1
november 2017.
De trafikmätningar som genomförs årligen av Trafikverket visar även medelhastigheten i
trafiken. Den visar att högsta tillåtna hastighet inte överskrids i medeltal.
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5.2.3. Väghållare
Trafikverket är väghållare för hela vägstråket. Anslutande vägar är kommunala eller enskilda,
se figur 14. Nyängsgatan, som bland annat leder in till Rasta Grums, kommer att övergå i
kommunalt väghållaransvar under 2018. Timmerleden är enskild väg, ägd av Stora Enso. Även
Brånevägen mellan Nyängsrondellen och Värmlands Trafikcenter är enskild väg. Vägen är en
gemensamhetsanläggning och samägs av Grums kommun, BillerudKorsnäs samt Bergvik
Skog, drift och underhåll sköts av Grums kommun. Ingen av dessa enskilda vägar har statligt
driftbidrag.

Figur 15 Högsta tillåtna hastighet längs stråket

Figur 14 Väghållare, E18/E45 har statlig väghållning

34

5.2.4. Trafikflöde
Trafikflödesdata har hämtats ur Trafikverkets
regelbundna
mätningar
samt
genom
särskilda mätningar som genomfördes i
oktober 201710 inom studien i vissa
korsningar längs stråket.
Trafikflödesdata från regelbundna mätningar
Trafikverket mäter regelbundet trafikflödet
på vägarna E18 och E45. I figur 16 redovisas
det senast uppmätta trafikflödet på sträckan
från 2015. Trafikflödet längs aktuell sträcka är
ca 10 000 fordon/dygn, med en ökning till
drygt 13 000 fordon/dygn över Slottsbron.
Det är relativt hög andel tung trafik, runt 15 %
av totalflödet. Vid Nyängsrondellen samt
sträckan förbi Rasta Grums har inga
trafikmätningar genomförts, trafikflödena
här är istället beräknade med hjälp av
Trafikverkets alstringstal. Trafikflödet i
cirkulationen är högst i dess södra och norra
del till följd av att en stor del av trafiken löper
genom cirkulationen i öst-västlig riktning.
Trafikflödesdata från mätningar i korsningar
2017
Trafikverket har låtit genomföra trafikmätningar i ett flertal korsningar längs
E18/E45 genom Grums. Mätningarna är
gjorda under tre dagar, tisdag 10/10 till
torsdag 12/10 år 2017, och omfattar både
person- och lastbilstrafik samt cykel- och
gångtrafik där detta förekommer. Nedan
presenteras resultatet från dessa mätningar,
där siffrorna utgör medelvärdet av de tre
mätdygnen.
Figur 16 Trafikflöde (ÅDT) nuläge, källa: nvdb

Längs E18/E45 presenteras även mätresultat
från Trafikverkets mätningar av trafikflödet på statliga vägar, som återfinns i NVDB.
Differenserna i resultaten kan dels bero på att Trafikverkets mätningar ofta är några år gamla
och dels att de nya mätningarna i oktober 2017 endast är gjorda under 3 dagar vilket gör
mätningen mycket känslig för lokala variationer.
Trafikflöde korsning E18/E45-Edsholmsgatan
Korsningen E18/E45-Edsholmsgatan är en trevägskorsning reglerad med väjningsplikt. Trafikflödet
längs vägarna redovisas i tabell 1. Trafikmätningen som genomfördes under 2017 visar på ett lägre
totalflöde men högre andel tung trafik än Trafikverkets mätningar som genomfördes 2015.
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Tabell 1 Trafikflöde i korsning E18/E45–Edsholmsgatan, totaltrafik (ÅDT) samt andel tung
trafik

E18/E45 NORR OM KORSNING
E18/E45 SÖDER OM KORSNING
EDSHOLMSGATAN

TRAFIKMÄTNING (2017)
ÅDT totalt (f/d)
andel tung
trafik
12 000
17 %
12 300
17 %
500
4%

NVDB
ÅDT totalt (f/d)
13 400
13 400

andel tung
trafik
13 %
13 %

Enligt trafikmätningarna 2017 är trafikflödet högst i nordsydlig riktning. I genomsnitt är det
260 f/d som svänger in till respektive ut från Edsholmsgatan, se tabell 12.
Tabell 2 Svängfördelning i korsning E18/E45-Edsholmsgatan, totaltrafik (ÅDT)
FRÅN / TILL

E18/E45 NORR

E18/E45 NORR
E18/E45 SÖDER
EDSHOLMSGATAN

6 000 f/d
50 f/d

E18/E45 SÖDER

EDSHOLMSGATAN

5 900 f/d

60 f/d
200 f/d

210 f/d

Svängflödet är betydligt högre i syd-västlig riktning, det vill säga mellan Edsholmsgatan och
E18/E45 söderut mot Slottsbron, med totalt ca 200 f/d i vardera riktningen. Denna fördelning
gäller främst personbilstrafiken, den tunga trafiken fördelar sig mer jämnt med 4-5 f/d i
vardera riktningen från/mot både norr och söder. Att personbilsflödet är markant högre i sydvästlig riktning kan tyda på att Edsholmsgatan används som smitväg till/från Grums, där
trafiken till/från söder väljer att köra in via Edsholmsgatan istället för via Gruvökorset.
Cykelflödet är ca 50 cyklister/d längs E18/E45 och ca 15 c/d längs Edsholmsgatan. Det största
flödet går i nord-sydlig riktning. Av de cyklister som svänger in på Edsholmsgatan från
E18/E45 kommer de flesta söderifrån (5 st) och av de cyklister som svänger ut från
Edsholmsgatan till E18/E45 svänger de flesta åt höger (7 st), dvs söderut, se tabell 3. Det är
således betydligt fler som cyklar mellan Slottsbron och Edsholmsgatan än mellan
Edsholmsgatan och Grums.
Tabell 3 Svängfördelning cykeltrafik i korsning E18/E45-Edsholmsgatan
FRÅN / TILL

E18/E45 NORR

E18/E45 NORR
E18/E45 SÖDER
EDSHOLMSGATAN

18 c/d
1 c/d

E18/E45 SÖDER

EDSHOLMSGATAN

26 c/d

1 c/d
5 c/d

7 c/d

Trafikflöde Gruvökorset
Gruvökorset utgör korsningen mellan E18/E45 och Gruvövägen, Gruvövägen övergår i
Sveagatan strax väst om korsningen. Korsningen regleras med trafiksignaler och det finns
gång- och cykelpassager över korsningens södra och östra ben. Trafikflödet längs vägarna
redovisas i tabell 4. Trafikmätningen som genomfördes under 2017 visar på ett något högre
flöde norr om korsningen och ca 1 500 f/d lägre flöde söder om korsningen jämfört med
Trafikverkets mätningar som genomfördes 2015. Lastbilsflödet ligger något lägre i NVDB än
mätresultatet 2017, vilket skulle kunna bero av ökade transporter till/från Gruvöns
industriområde.
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Tabell 4 Trafikflöde i Gruvökorset, totaltrafik (ÅDT) samt andel tung trafik
TRAFIKMÄTNING (2017)

NVDB

E18/E45 NORR OM KORSNING

ÅDT totalt
(f/d)
10 400

andel tung
trafik
21 %

ÅDT totalt
(f/d)
9 900

andel tung
trafik
17 %

E18/E45 SÖDER OM KORSNING

11 900

17 %

13 400

13 %

GRUVÖVÄGEN ÖST OM
KORSNING
GRUVÖVÄGEN VÄST OM
KORSNING

1 600

42 %

4 200

6%

mätår

Den höga andelen tung trafik längs Gruvövägen öster om korsningen beror av att största delen
av transporterna till och från Gruvöns industriområde kör in/ut via Gruvökorset.
Transporterna går främst vidare till/från norr/söder längs E18/E45 varför andelen tung trafik
är låg väster om korsningen.
Personbilsflödet är störst i nord-sydlig riktning genom korsningen, se tabell 5. Av de bilister
längs E18/E45 som svänger i korsningen är det betydligt fler som svänger åt väst mot Grums
än in mot Gruvön, vilket kan bero av fler målpunkter och arbetsplatser i Grums. Störst
svängandeflöde är det mellan Grums (väst) och Slottsbron (söder) vilket tyder på stort utbyte
mellan de två grannorterna.
Tabell 5 Svängfördelning i Gruvökorset, personbilar (ÅDT)
FRÅN / TILL

E18/E45 NORR

E18/E45 NORR

E18/E45 SÖDER

GRUVÖV. ÖST

GRUVÖV. VÄST

3 300 f/d

150 f/d

500 f/d

200 f/d

1 200 f/d

E18/E45 SÖDER

3 600 f/d

GRUVÖV. ÖST

140 f/d

170 f/d

GRUVÖV. VÄST

600 f/d

1 400 f/d

150 f/d
140 f/d

Även lastbilsflödet är störst i nord-sydlig riktning, se tabell 6. Av de lastbilar längs E18/E45
som svänger i korsningen är det betydligt fler som svänger in/ut åt öst, mot Gruvöns
industriområde, än som svänger åt väst mot Grums, vilket beror av transporter till/från
verksamheterna.
Tabell 6 Svängfördelning i Gruvökorset, tung trafik (ÅDT)
FRÅN / TILL

E18/E45 NORR

E18/E45 NORR

E18/E45 SÖDER

GRUVÖV. ÖST

GRUVÖV. VÄST

850 f/d

220 f/d

15 f/d

100 f/d

90 f/d

E18/E45 SÖDER

840 f/d

GRUVÖV. ÖST

230 f/d

110 f/d

GRUVÖV. VÄST

20 f/d

90 f/d

15 f/d
15 f/d

I korsningen finns passager för gång- och cykeltrafikanter i plan över korsningens södra och
östra ben. Förutom mätning av motortrafiken har även genomförts en mätning av antalet
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fotgängare och cyklister på den södra gc-överfarten samt antalet fotgängare på den östra
överfarten, se tabell 7.
Tabell 7 Gång- och cykeltrafikanter som passerar E18/E45 samt Gruvövägen i korsningens
södra respektive östra del.
FÄRDRIKTNING CYKLISTER/DYGN FOTGÄNGARE/DYGN
GC-ÖVERFART
SÖDER (ÖVER
E18/E45)
GC-ÖVERFART
ÖSTER
(ÖVER
GRUVÖVÄGEN)

Österut

65

80

Västerut

70

100

Norrut

5

Söderut
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Flödesfördelning under vardagsdygn i Gruvökorset
För Gruvökorset har även en analys av trafikflödets fördelning över dygnet genomförts.
Trafikmätningarna är gjorda på kvartsnivå, det vill säga resultatet presenteras som antalet
fordon per kvart. Då mätningarna endast är gjorda under tre dagar är de känsliga för lokala
variationer.
Mätningarna visar att det generellt sett är högst trafikflöde under morgonen, ca kl 6-8, samt
under eftermiddagen, ca kl 16-17/18. Mellan ca kl 8-16 är flödet något lägre och börjar tillta
mellan kl 12-14, för att sedan öka kl 16. Efter kl 18/19 avtar trafikflödet. Att flödet är störst
under morgon och eftermiddag tyder på att en stor del av trafiken utgörs av arbetspendlare.
Flödet längs E18/E45 är högst i nordsydlig riktning och mest koncentrerat till
eftermiddagstimmen kl 16-17 med ca 90-100 fordon/kvart per riktning. Morgontrafiken är mer
utspridd över tid med lägre kvartsflöde. Detta tyder på att risken för köbildning och
kapacitetsproblem är högre under eftermiddagen än morgon/förmiddag. Flödet in mot
Gruvön är högst på morgon medan utflödet är störst under eftermiddagen (i högtrafik ca 15
mot söder, 10 mot norr och 10 mot Grums per kvart). Verksamheterna inom Gruvöns
industriområde omfattar skiftarbete, men mätresultatet visar på toppar under morgon och
eftermiddag vilket tyder på att det är fler som jobbar dagtid än kväll/natt.
Lastbilsflödet längs E18/E45 är relativt jämnt över dagen med störst flöde mellan kl 7-19. I
södergående riktning syns en topp ca kl 13-14:30 medan det i norrgående riktning är en topp
något senare, ca kl 15-17. Lastbilstrafiken in till Gruvön är högst under förmiddagen mellan ca
kl 7-12 (4-7 lb/kvart från norr och 1-2 lb/kvart från söder). Trafiken från Gruvön är högst mitt
på dagen, ca kl 10-15 (ca 4-7 lb/kvart mot norr och 1-4 lb/kvart åt söder). Transporter till
Gruvön sker således främst under förmiddagen, medan uttransporter främst sker under tidig
eftermiddag.
Flödesfördelningen under dagen skiljer sig således mellan personbils- och lastbilstrafiken.
Personbilstrafiken är högre under morgon och eftermiddag med en märkbar topp kl 16, vilken
inte sammanfaller med lastbilstrafiken vars flöde är högre tidigare under dagen. Flödet speglar
”normala” förhållanden med arbetstid morgon-ca 16/17 och transporter under dagen. Av
mätresultatet kan utläsas att den trafikökning som sker under morgonen är mer utspridd över
tid än toppen på eftermiddagen kl 16 där kvartsflödet är betydligt högre. Detta tyder på att
ankomst till arbetet sker mer vid olika tider än hemgång, där många ska hem samtidigt.
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Trafikflöde Nyängsrondellen
Nyängsrondellen är en cirkulationsplats i norra Grums där E18 och E45 delar sig.
Cirkulationsplatsen har fyra ben, varav det södra övergår i en mindre lokalgata, Brånevägen,
som ansluter till Timmerleden vid Värmlands Trafikcenter. Trafikflödet längs vägarna
redovisas i tabell 8. Trafikmätningen som genomfördes under 2017 visar på ett högre totalflöde
samt högre andel tung trafik än Trafikverkets mätningar. Skillnaden kan bero av utbyggnad
inom Gruvöns industriområde samt lokala variationer.
Tabell 8 Trafikflöde i Nyängsrondellen, totaltrafik (ÅDT) samt andel tung trafik

E18/E45 VÄSTER OM
KORSNING
E45 NORR OM KORSNING
E18 ÖSTER OM
KORSNINGEN
BRÅNEVÄGEN

TRAFIKMÄTNING (2017)

NVDB

ÅDT totalt
(f/d)
12 000 f/d

andel tung
trafik
21 %

ÅDT totalt
(f/d)
10 000 f/d

andel tung
trafik
17 %

mätår

7 000 f/d

17 %

5 200 f/d

11 %

2014

13 000 f/d

16 %

10 500 f/d

15 %

2017

800 f/d

20 %

2015

Enligt trafikmätningarna från 2017 är trafikflödet i cirkulationsplatsen störst i östvästlig
riktning, i relationen Grums-Karlstad, både avseende personbilstrafiken och tung trafik. Detta
kan bero av att Karlstad är närmsta större ort med flera målpunkter och arbetsplatser.
Tabell 9 Svängfördelning i Nyängsrondellen, totaltrafik (ÅDT)
FRÅN / TILL

E18/E45 VÄST

E18/E45 VÄST

E45 NORR

E18 ÖST

BRÅNEVÄGEN

1 300 f/d

4 800 f/d

120 f/d

1 800 f/d

160 f/d

E45 NORR

1 300 f/d

E18 ÖST

4 200 f/d

2 300 f/d

BRÅNEVÄGEN

140 f/d

240 f/d

70 f/d
50 f/d

Av de fordon längs europavägarna som svänger till/från norr i cirkulationen kör största delen
av personbilarna i relationen norr-öst medan lastbilsflödet är högre i relationen norr-väst, dvs.
till/från Grums. Personbilstrafiken till/från Brånevägen är störst i nordsydlig riktning, medan
den tunga trafiken fördelar sig annorlunda, där inflödet är högst från väst (från Grums) och
utflödet är högst år öst (mot Karlstad).
Sågverksavfarten
Sågverksavfarten utgör korsningen mellan E18/E45 och Timmerleden. Timmerleden leder
vidare söderut mot Värmlands Trafikcenter och Gruvöns industriområde mm. Det är en
trevägskorsning reglerad med väjningsplikt. Trafikflödet längs vägarna redovisas i tabell 10.
Trafikmätningen som genomfördes under 2017 visar på ett högre trafikflöde än Trafikverkets
mätningar som genomfördes 2015, framförallt norr om korsningen.
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Tabell 10 Trafikflöde i Sågverksavfarten, totaltrafik (ÅDT) samt andel tung trafik

E18/E45 NORR OM
KORSNING
E18/E45 SÖDER OM
KORSNING
TIMMERLEDEN

TRAFIKMÄTNING (2017)

NVDB

ÅDT totalt
(f/d)

andel tung
trafik

11 600

21 %

ÅDT
totalt
(f/d)
9 900

andel
tung
trafik
17 %

10 300

21 %

9 900

17 %

1 600

26 %

Enligt trafikmätningarna 2017 är trafikflödet störst i nordsydlig riktning med ca 4 900
södergående och 5 300 norrgående fordon. Av de svängande fordonen är flödet betydligt större
i relationen Timmerleden-E18/E45 norrut än söderut, se tabell 11.

Tabell 11 Svängfördelning i Sågverksavfarten, totaltrafik (ÅDT)
FRÅN / TILL
E18/E45 NORR
E18/E45 SÖDER
TIMMERLEDEN

E18/E45
NORR
5 300 f/d
700 f/d

E18/E45
SÖDER
4 900 f/d

TIMMERLEDEN
700 f/d
80 f/d

60 f/d

Svängfördelningen skiljer sig något mellan personbils- och den tunga trafiken. Av den
svängande personbilstrafiken är det ca 95 % som kör Timmerleden-E18/E45 norr medan 85 %
av den svängande lastbilstrafiken kör denna relation, resterande kör från/mot söder. Detta kan
bero på att personbilstrafiken till stor del utgörs av arbetande vid Gruvöns industriområde och
de som bor i Grums/Slottsbron/vidare söderut använder Gruvökorset medan
Sågverksavfarten i mångt och mycket enbart används av dem som bor norr om Grums, mot
Karlstad. Avseende den tunga trafiken går samtliga intransporter till Stora Enso via
Sågverksavfarten, det vill säga även intransporter söderifrån använder denna korsning varför,
flödet i syd-östgående riktning blir procentuellt sett högre än för personbilstrafiken.
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5.2.5. Trafikprognos
Trafiken längs E18/E45 förväntas öka i
framtiden
och
utifrån
Trafikverkets
alstringstal har framtida trafikflöden längs
aktuell sträcka år 2040 beräknats, se figur 17.
Alstringstalen säger att personbilstrafiken
kommer att öka med 14 % mellan år 20142040 medan den tunga trafiken beräknas öka
med 48 % under samma tidsperiod (siffrorna
gäller för Värmland).
Enligt beräkningarna kommer trafikflödet
längs sträckan att öka till ca 12 000
fordon/dygn och ca 15 000 fordon/dygn över
Slottsbron, varav ca 20 % utgörs av tunga
fordon.
5.2.6. Trafikalstring
verksamheter
Exploatering inom Grums med utbyggnad av
nya bostäder, verksamhetsutveckling etc.
kommer också att medföra högre flöden längs
vägen. De två stora aktörerna i Grums vars
verksamhet expanderar är BillerudKorsnäs
och Stora Enso, som båda ligger inom
Gruvöns industriområde öster om E18/E45.
Statistik kring in- och uttransporter kommer
från respektive aktör.
BillerudKorsnäs
Godstransporter till och från BillerudKorsnäs
sker idag med både lastbil och tåg. All
intransport med lastbil sker via Gruvökorset.
Totalt sker ca 230 intransporter per dag varav
hälften kommer från norr och hälften från
söder längs E18/E45. Uttransport med lastbil
sker både via Gruvökorset och Timmerleden.
Figur 17 Prognostiserade trafikflöden år 2040,
Totalt sker ca 65 uttransporter per dag varav beräknade utifrån Trafikverkets alstringstal för
ca 20 % sker via Timmerleden och resterande Värmland
fördelar sig 40 % åt norr och 40 % åt söder i
Gruvökorset.
In- och uttransport med tåg sker främst via det västra industrispåret där tågvagnarna backas
in och sedan dras ut med lok. Godstågen är 610 meter långa och under en vecka sker totalt 25
drag intransporter och 15 drag uttransporter. Därtill sker ca 15 drag per vecka med kortare tåg,
75 meter långa, via det norra industrispåret norr om KF7.
I och med att verksamheten expanderar kommer transportbehovet att öka i framtiden. Ökning
av lastbilstransporter medför ökad trafik i både Gruvökorset och längs Timmerleden vidare
mot Sågverkskorset. För att öka kapaciteten i godstågstrafiken planeras längre tåg att
användas i framtiden, 750 meter istället för 610 meter som idag. Befintligt industrispår är dock
inte anpassat för detta utan ska längre tåg användas krävs förlängning av spåret, samt att även
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omkringliggande sträckor mot Hallsberg och Göteborg anpassas till 750 meters tåg.
Intransporterna kommer att öka från 15 till 30 drag per vecka medan uttransporterna kommer
att vara desamma eller färre än idag.
Personal och besökare till bruket antas i första hand resa till anläggningen med bil, medan en
del går/cyklar och ett fåtal åker buss. Det finns personalparkering med ca 520 platser i norra
delen av området, i anslutning till Öbergsgatan och Timmerleden. Parkeringen har flyttats
inom området till följd av att brukets byggnation av den nya kartongfabriken. Parkeringen låg
tidigare i mellersta delen av området i höjd med Gruvökorset, med anslutning till Gruvövägen.
Flera av de anställda bor inom Grums/Slottsbron, men många pendlar också från Karlstad och
resten av länet. I samband med flytten av parkeringen har även trafiksituationen till/från
området förändrats. Utifrån de anställdas boendestruktur bedöms ca 40 % idag köra in till
anläggningen via Gruvökorset, 40 % via Öbergsgatan och ca 20 % via Timmerleden från
nordöst. Tidigare, när parkeringen låg i mellersta delen av området, körde de flesta in till
anläggningen via Gruvökorset, medan en mindre del anslöt via Timmerleden. Ungefär 75 % av
de anställda bedöms ha använt Gruvökorset medan ca 20 % reste via Timmerleden. Det
kommer ca 30 besökare per dag till bruket vilka i första hand kör in via Gruvökorset, till
receptionen som ligger längs Gruvövägen. Flytten av parkeringen antas ha medfört att
personbilstrafiken i Gruvökorset minskat.
Verksamhetsförändringen kan på sikt komma att innebära en minskning av antalet anställda
och således även av personbilsflödet. Minskningen bedöms inte medföra någon större
påverkan på trafikfördelningen.
BillerudKorsnäs Resvaneundersökning
BillerudKorsnäs och Värmlandstrafik har tillsammans genomfört en resvaneundersökning för
arbetspendlingen till/från Gruvöns bruk. Undersökningen omfattar svar från 270 av
verksamhetens totalt 850 anställda. Strax under hälften (43 %) har kortare än 15 km mellan
bostad och arbetsplatsen och mer än en tredjedel av respondenterna har kortare än 500 m
mellan bostad och närmsta tåg-/busshållplats. Undersökningen visar att arbetspendlingen
under både sommar- och vinterhalvåret främst sker med bil. Under sommarhalvåret pendlar
63 % med bil ensam och 6 % samåker i bil, 23 % cyklar, 6 % går och endast 1 % åker kollektivt.
Under vinterhalvåret är bilanvändandet något högre; 70 % kör bil ensam och 7 % samåker.
Pendlingen med cykel minskar till 8 % medan gång ökar till 11 % och kollektivtrafikresandet
till 3 %. Bilåkandet är störst bland dem som har längre till jobbet, men det är mer än hälften
av dem som har 5,1-15 km till jobbet väljer bilen, av de som har 3,1-5 km är det ungefär lika
stor andel som tar bilen och som cyklar. Av de anställda som har under 3 km till jobbet väljer
fler cykeln. Undersökningen visar också att ca 14 % av respondenterna är negativt inställda till
att arbetsgivaren jobbar med personalens arbetspendling.
Stora Enso
Godstransporter till och från Stora Enso sker med både tåg och lastbil. Samtliga intransporter
med lastbil sker via Sågverksavfarten vidare längs Timmerleden medan uttransporterna sker
via Gruvökorset. Tågtransporterna sker via industrispåret som löper från väst in till
anläggningen. Personalparkering finns i norra delen av området som ansluter till
Timmerleden.
Utveckling och expansion av verksamheten kommer att medföra ökat transportbehov.
Framförallt lastbilsflödet kommer att förändras då en stor del av uttransporterna kommer att
ske norrut via Timmerleden istället för via Gruvökorset som idag. Detta kan medföra ökat
trafikflöde på Timmerleden och ökad belastning i anslutningen till E18/E45
(Sågverksavfarten).
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5.2.7. Gång- och cykelvägnätet
Grums har idag ett relativt väl utbyggt gångoch cykelvägnät med separerade cykelbanor
till viktiga målpunkter. Passager över väg- och
järnvägsstråket utgörs främst av korsningar i
plan i samband med stråkets korsning med
kommunala gator. Norr om Gruvön finns en
gångfålla över järnvägsspåret och stråket
löper sedan i tunnel under motorvägen.
Passage i planskildhet kan göras i blandtrafik
på Öbergs gata som går under motorvägen. I
Gruvökorset är passagen signalreglerad.
Grums kommun planerar att inom de
närmaste åren genomföra en gång- och
cykelvägsstrategi.
Den obevakade gångfållan över järnvägen,
norr om Gruvön, kommer att stängas under
2018-2020 till följd av trafiksäkerhetsrisker.
Då gångfållan försvinner hänvisas gång- och
cykeltrafikanter istället till Östermalmsbron i
norr eller Gruvökorset i söder. Inom
åtgärdsvalsstudien
har
en
utredning
genomförts kring effekterna av att stänga
gångfållan. Hela utredningen återfinns i
Bilaga 2. Undersökningen visar att restiden
mellan
bostadsområdena
väster
om
järnvägen och industriområdet öster om
järnvägen ökar med upp till 1 minut för
cyklister och upp till ca 5 minuter för gående.
De som bor i jämnhöjd med gångfållan
påverkas mest då dessa har närmast till denna
passage.
Restidskvoten
cykel-bil
underskrider 1,5 i samtliga reserelationer.
Trots att den faktiska restiden inte ökar så
mycket kan stängningen ändå medföra
negativa konsekvenser för de resenärer som
idag använder gångfållan då de tvingas byta
färdväg. Även om den faktiska restiden inte är Figur 18 Cykelnät samt passager över E18/E45 och
järnvägen
längre än ett par minuter kan den upplevda
skillnaden vara betydligt större. Det faktum
att man är tvungen att ta en omväg, oavsett hur lång den är, kan uppfattas besvärande.
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5.2.8. Kollektivtrafik
Vägen trafikeras av Värmlandstrafik AB
(VTAB) och regionala busslinjer. Flera
hållplatslägen finns längsmed sträckan, vid
Edsholmsgatan,
Gruvökorset
och
Åstorpsvägen. Vid järnvägsstationen invigdes
under 2017 ett nytt resecentrum, med flera
angöringsplatser för busslinjer. Vid Nyängen
finns också en mindre busstation.
Större linjer som trafikerar Grums är linje
700 som går mellan Karlstad och Töcksfors,
linje 800 som går mellan Karlstad och Säffle
vidare till Åmål samt linje 801 som går till
Karlstad och Säffle vidare till Segmon. Linje
821 går till Segmon från Grums via Slottsbron
och linje 860 är en nattbuss som går till
Karlstad och Segmon. I figur 19 redovisas var
hållplatserna ligger samt vilka linjer som
trafikerar dessa.
I tabell 12 och tabell 13 nedan redovisas
turtätheten under för- respektive eftermiddag
för de olika busslinjerna samt antal på/avstigande och behov av upprustning vid de
olika hållplatserna.
Tabell 12 Turtäthet för busslinjerna i Grums
Linje

Turtäthet fm

Turtäthet em

700

Entimmestrafik,
varannan timme

Entimmestrafik,
varannan timme

800

Entimmestrafik

Entimmestrafik

801

Halvtimmestrafik,
entimmestrafik

Halvtimmestrafik,
entimmestrafik

821

Timmestrafik ca
10-15

860

En avgång
nattetid

En avgång
nattetid

Figur 19 Busshållplatser längs sträckan samt vilka
busslinjer som trafikerar hållplatserna.

44

Tabell 13 Busshållplatser längs E18/E45, resandestatistik (källa Värmlandstrafik) samt behov av upprustning.
BUSSHÅLLPLATS

ANTAL PÅ- OCH
AVSTIGANDE

BEHOV AV UPPRUSTNING

GRUVÖN

2015: 11 487

Det finns väderskydd i båda lägena,
plattform och bussficka i båda lägena.
Anslutande GC-väg i båda lägena.

2016: 13 011
EDSHOLMSGATAN

2015: 1 702
2016: 1 904

ÅSTORPSVÄGEN

2015: 20 593
2016: 22 950

Ligger nära plankorsning med
järnväg/väg utformning ej enligt krav.
Norra läget har bussficka och väderskydd
men ingen plattform och saknar gcanslutning. I södra läget ansluter bussen i
cykelfältet, där saknas plattform och
väderskydd. Otrygg oreglerad passage
mellan hållplatslägena.
Hållplatsen standardiserades under 2017
för att uppfylla Värmlandstrafiks krav.

Antalet på- och avstigande för en trafikerad hållplats uppgår till 20 styck, lägre än det kan
anses vara en lågt trafikerad hållplats. Edsholmsgatan har lägre än 20 på- och avstigande
dagligen i snitt.
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5.2.9. Järnvägen
Norge/Vänerbanan löper genom Slottsbron
och Grums. Bitvis löper den intill vägen och
den
korsar
två
kommunala
gator;
Edsholmsgatan och Sveagatan. Dessa
plankorsningar är bomförsedda. Gående och
cyklister passerar plankorsningarna, vid
Edsholmsgatan finns ingen separat gc-bana,
vid Sveagatan finns en gångbana samt en gcbana över passagen.
Järnvägsstationen i Grums trafikeras av
Västtrafik och Värmlandstrafik i samverkan,
Tågab och SJ med målpunkter mot Göteborg
och Karlstad-Kristinehamn.
Bomfällning
I genomsnitt sker 21 passager av godståg och
18 passager av persontåg genom de sex
respektive fyra plankorsningarna. Vid 8-tiden
är bomliggetiden på under 10 % av hela
timmen, runt kl 16 är det ca 30 %. På
eftermiddagen är det således relativt hög
andel fälld tid, men i jämförelse med andra
delar av landet är detta inte en ovanlig
bomfällningstid. Grovt antaget ligger
bommarna nere 5 minuter för varje tåg (något
mindre för persontåg och något mer för
godståg). Detta skulle då på dygnsmedel
innebära att bommarna är nere 195 minuter
av 1440 minuter, eller 13,5 % av tiden.
Vid skiftbyten, som sker under en timmes tid
runt kl 06, runt kl 13 och runt klockan 22, är
det främst bomfällningar vid gods som
påverkar framkomligheten. En fällning om ca
5 minuter görs under respektive skiftbyte
samt eventuellt en normal fällning.
Figur 20 Korsningspunkter mellan väg och järnväg.
Gångfållan ska stängas.

Industrispår
I den södra änden av spår 3 ansluter industrispårsområdet från Gruvön som försörjer
BillerudKorsnäs och Stora Enso. Spåren förvaltas av BillerudKorsnäs och nyttjas för att ta emot
och sända gods. Trafiken är relativt intensiv med flera avgångar och ankomster per dag och
den planerade utbyggnaden av bruket väntas ge ökade godsvolymer på järnvägen. Grums
saknar idag en överlämningsbangård dit systemtåg med virke direkt utan uppehåll på
stationsbangården kan köras för inväxling till virkesterminalens lossningsspår. Gruvöns
spåranläggning är inte elektrifierad, lokbyte eller övergång till dieseldrift krävs därför. Detta
skapar behov att kunna ställa upp lok i väntan på att tågen ska hanteras.
En om- och utbyggnad av industrispårsanläggningen är planerad de närmsta åren, som
kommer ge bättre kapacitet, utökad elektrifiering och förutsättning för att möta den väntade
ökade trafiken i fler och längre tåg. Detta är de kortsiktiga åtgärderna som utredningen för
Grums Bangård har resulterat i. Figur 21 och 22 visar planerade åtgärder.
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Figur 21 Planerade åtgärder för förbättrad funktionalitet för godstrafik på Grums bangård och bruket. Gul
tvärgående pil markera Östermalmsgatan och blå pil Sveagatan.

Utbyggnaden består i att spåren 4 och 5 på Grums bangård förlängs och kompletteras i söder
med ny anslutning till brukets spår samt att nya spår (sp 51 och 52 i figurerna) anläggs för
bättre uppställnings och växlingsmöjligheter skiljt från genomgående spåren. Spår 50 och 51
elektrifieras. Gångfålla slopas och signalanläggningen byggs om så att även trafik till och från
bruksområdet kan köras effektivt utan att påverka genomgående trafik i lika stor utsträckning
som idag.
Sveagatan berörs inte av denna ombyggnad utan de nya spåren slutar norr om denna.

Figur 22 Spårlängder för nya och ombyggda spår för uppställning samt läge geografiskt.

På längre sikt är önskemålet att industrispåren ska förlängas och anslutas till huvudspåret så
att tågen kan köras direkt söderut från industrin och för detta alternativ ligger plankorsningen
och Sveagatan i vägen.
5.2.10. Godstrafikens förutsättningar
Värmlands godstrafik11 utgörs till stor andel av transittrafik, i synnerhet på väg E18/E45. Ca
30 % av den tunga trafiken i stråket utgörs av transittrafik. Karlstad och Arvika är regionalt de
mål som har störst andel godstrafik för konsumtion och produktion. Av konsumtion utgör
klassen ”jordbruk, skog, jakt, fisk” störst andel i Värmland, vilket främst beror på
materialleveranser till de producenter inom skogsbruket som bl.a. finns i Grums.
Produktionsgods utgörs främst och till lika delar av ”jordbruk, skog, jakt, fisk”, ”Malm, gruvor,
mm” och ”Trä, massa, papper”. Den största andelen av godset går med lastbil på väg, drygt 20
miljoner ton årligen. På järnväg går drygt 5 miljoner ton och till sjöss knappt 600 000 ton.
Enligt Trafikverkets tillväxttal kommer lastbilstrafiken på E-vägar att i Värmland öka med 4148 % mellan 2014 och 2040.
Uppställningsplats
Vid Rasta Grums, väster om Nyängsrondellen, finns en uppställningsplats för lastbilar, med
25-30 platser. Avgiften ligger på 100 kr per dygn där de två första timmarna dagtid är fri
parkering. Samma priser gäller för personbilar.
Uppställningsplatsen är nästan alltid fullbelagd12. Den nyttjas bland annat som väntplats för
åkare med längre transportsträcka, som står uppställda i väntan på nya jobb. Under helgerna
står där vanligtvis chaufförer från andra länder som inväntar jobb.
11
12

Godskartläggning i Värmland, Trafikverket, 2013
Intervju med Rastas chef Ulf Norbäck december 2017
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Farligt gods
E18 och E45 är rekommenderade vägar för farligt gods. Det finns en uppställningsplats för
farligt gods vid Nyängen i anslutning till E18.
5.2.1. Lokal trafik
Sveagatan, som utgörs av den tidigare dragningen av E18, är huvudväg genom Grums tätort
och utgör ett parallellt lokalt stråk till E18/E45.
Lokaltrafiken längs E18/E45 förutsätts främst utgöras av biltrafik från Slottsbron till Grums.
En mindre andel är besökare från Grums till Slottsbron. Antalet invånare i Slottsbron är ca
1 100 personer. Körkortsinnehavet i Värmland är 89 % för personer mellan 16-84 år. I Grums
tätort gör man i genomsnitt 2,3 resor per dag, och av de som reser inom Grums kommun
använder 74 % bilen. I hela Värmland är det 55 % som förvärvsarbetar och 11 % som studerar.
Enligt resvaneundersökningen går 40 % av alla resor inom Grums. För Slottsbron kan dock
den siffran tänkas vara högre, troligen max 60 %, och sannolikt går större delen av lokaltrafik
till Grums, eftersom de flesta målpunkterna finns där. Utifrån dessa siffror kan lokaltrafiken
från Slottsbron beräknats, vilket ger ett ÅDT på max 1850 f/d till och från Slottsbron, varav 40
% är lokala resor enligt RVU:n. Högt räknat är det alltså ca 1000 f/d lokala resor. Det ger ett
lokalt ÅDT om ca 1000 f/d på E18/E45. Tillsammans med tillskottet av de besökande från
Grums till Slottsbron blir det ett totalt lokalt ÅDT på ca 1500 f/d.
Trafikmätningarna visar att trafikflödet ökar över själva Slottsbron. I södergående riktning är
värdet 4780 f/d norr om Gruvön och 5390 f/d söder om Slottsbron, i höjd med Edsholmvägen
är värdet dock 6870 f/d. Detta kan tolkas som att det finns en lokal trafikökning på ca 1500 f/d
i södergående riktning. Liknande förhållanden finns i norrgående riktning. Det betyder att det
kan finnas ett lokalt trafikflöde på 3000 i ÅDT, vilket är något högre än vad invånarna i
Slottsbron kan uppbåda utifrån invånarantalet. Man kan anta att invånarna åker flertalet
vändor dagligen mellan Slottsbron och Grums. Trafikmätningarna är genomförda vid olika
tillfällen under 2015.
E18/E45 ingår i det lokala vägnätet, men i vilken dignitet är alltså inte helt säkerställt.
5.2.2. Omledningsväg
Det aktuella stråket är sårbart eftersom det inte finns närliggande större vägar som kan
användas för omledning av trafiken vid eventuella olyckor/underhållsarbeten etc.
Vid tillfälle när Slottsbron stängs av har ett officiellt omledningsvägnät formulerats. Detta
löper på mindre statliga vägar väster om Grumsfjorden, över Borgvik, och utgörs av väg 669
mellan norra Grums och Ökne samt väg 546 som viker av från väg 669 vid sjön Killingen och
löper till E18 i höjd med Segmon, ca 5 km från Slottsbron.
Sträckan är ca 30 km lång och hastighetsbegränsningen på vägavsnittet varierar mellan 50, 70
och 80 km/h. Restid vid omledning blir ca 26 minuter. Sträckan på E18/E45 över Slottsbron
tar från Skogsgatan till cirkulationsplatsen vid Nyängen ca 6 min inklusive stopp vid signal.
Detta innebär att omledningen medför ca 20 min längre restid än direkt färd över Slottsbron.
Därtill kan det ta längre tid i och med att det utökade trafikflödet kan skapa kapacitetsproblem.
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Figur 23 Omledningsvägnät för E18/E45 genom Grums, källa: Trafikverket

Verksamhetsområde Drift- och underhåll inom Trafikverket genomför regelbundet underhåll
av vajerräcket, i vissa fall pga. räckespåkörningar. Oftast leds trafiken inte om vid sådant
underhåll, trafiken leds växelvis i ett körfält med vakt eller trafiksignal. Det är sällan drift- och
underhållsarbeten leder till omledning över väg 669.
5.2.3. Drift- och underhåll
För vägstråket gäller driftklass 2. Denna klassning är styrd av trafikflödet, ett trafikflöde på
8000- 15999 ger driftsklass 213. Detta innebär till exempel att åtgärder vid snöfall med snödjup
på 1 cm lös snö ska ha infallit i körfältet inom 3 timmar, vilket kan sättas i relation till 2 timmar
för driftsklass 1.
5.2.4. Broar14
Det finns ett flertal broar längs aktuellt stråk. Strax väster om Nyängsrondellen i norr går
E18/E45 över en gång- och cykelbana som löper under vägen i tunnel. Det är en 4 meter lång
rörbro med bärighetsklass 1 (BK1). Bron är mötesseparerad 2+1-väg endast för motortrafik.
Nordväst om Gruvöns industriområde går E18/E45 på bro över en gång- och cykelbana som
förbinder Timmerleden och Bergkantsgatan. Bron är 5 meter lång med BK1. Strax väster om
denna går E18/E45 vidare på bro över Öbergsgatan. Denna är 48 meter lång och har BK1.
Vägen fortsätter vidare västerut och går på bro över industrispåren mot Gruvöns
industriområde. Bron är 70 meter med BK1. Samtliga tre broar är mötesseparerad 2+1-väg och
trafikeras enbart av motortrafik.
Mellan Grums och Slottsbron, över Slottsbrosundet löper Slottsbron. På bron finns ett körfält
i vardera riktningen för biltrafik samt en separerad gång- och cykelbana längs brons västra
kant. Bron är 130 meter lång med BK1. Väster om denna löper en järnvägsbro över sundet som
utgör en del av Norge/Vänerbanan. Det är en 158 meter lång balkbro.
Vid korsning med Solbergsgatan löper E18/E45 över en gång- och cykelväg som löper i tunnel
under vägen. Bron är 5 meter lång med BK1. Bron har ett körfält i södergående riktning samt
13
14

ATB VINTER 2003, VV Publ 2002:148, Trafikverket
Information från BatMan, Trafikverkets förvaltningssystem för broar och tunnlar
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ett norrgående körfält med vänstersvängskörfält. Strax söder om bron finns en busshållplats i
vardera riktningen.

5.3. Trafiksäkerhetsanalys
En trafiksäkerhetsanalys har genomförts utifrån olycksdata. Det är en sammanställning av
resultat från analys av olyckor registrerade i STRADA15 de senaste tio åren, 2007 – 30
september 2017, längs stråket.
Utöver detta har data hämtats från BillerudKorsnäs rapporteringssystemet PIA, där konflikter
i vägnätet dokumenteras. BillerudKorsnäs har ett rapporteringssystem för konflikter och
kollisioner och trafikstörningar som sker i närheten eller med deras egna transporter. Tre typer
av olyckor/konflikter/störningar är här överrepresenterade:
-

Trafiksignalen är ur funktion och skapar otrygga trafikrörelser och dålig
framkomlighet.
Lastbilar köar upp in i korsningen pga. låg kapacitet in till BillerudKorsnäs eller ner
mot Sveagatan när bommen är fälld.
Det är en hög andel rödljuskörningar i korsningen.
5.3.1. Övergripande för sträckan

Enligt STRADA har totalt 74 olyckor rapporterats utmed E18/E45 mellan Nyängsrondellen
och korsning E18/E45-Skogsgatan under perioden 2007 till och med 30 september 2017.
De vanligaste olyckstyperna är upphinnandeolyckor (34 %) och singelolyckor (31 %).
Olyckorna är utspridda längs hela sträckan med något större täthet kring korsningspunkterna
Nyängsrondellen och Gruvökorset (E18/E45-Sveagatan/Gruvövägen) samt korsning
E18/E45-Skogsgatan. Olyckstillbuden är också mer frekventa längs södra delen av sträckan,
kring Gruvökorset samt inom Slottsbron. Få olyckor har inträffat på sträckan mellan
Nyängsrondellen och bron över järnvägen, väster om bron över Öbergsgatan.
Upphinnandeolyckorna är mer frekventa i anslutning till korsningspunkter (16 av 25 olyckor)
medan singelolyckorna är mer utspridda längs hela sträckan. Upphinnandeolyckorna har
inträffat till följd av bland annat halka, dålig uppmärksamhet hos bakomvarande förare vid kö
eller stopp inför korsning/rödljus etc. Av upphinnandeolyckorna är det 9 % som (7 stycken)
involverar oskyddade trafikanter.
Årligen varierar antal olyckor på hela sträckan och det sker i genomsnitt 6,7 olyckor per år.
Flest olyckor inträffade under år 2010 (10 stycken) och minst antal olyckor inträffade under år
2012 (3 stycken). Ingen trend avseende ökning eller minskning av olyckorna kan urskiljas.
85 % av alla olyckor ledde till någon grad av personskada. 84 % av dessa olyckor medförde
lindrig personskada, 10 % medförde måttlig personskada och tre olyckor ledde till allvarlig
personskada eller död.

15
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Figur 24 Trafikolyckor längsmed sträckan 2007-2017
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5.3.2. Nyängsrondellen
I anslutning till Nyängsrondellen, som ligger nordöst om Grums där E18 och E45 delar sig, har
totalt 21 olyckor registrerats, varav 20 medförde personskada. 18 av dessa orsakade lindriga
personskador medan två av olyckorna orsakade svåra personskador. Olyckorna är utspridda
över året och veckodagarna där hälften inträffat under sommarmånaderna (maj-augusti).
Cirka hälften av alla olyckor under de tio åren är upphinnandeolyckor, varav sju inträffat i
cirkulationsplatsens östra ben i det västgående körfältet in mot cirkulationen. Hälften av
upphinnandeolyckorna, samtliga öster om cirkulationen, inträffade vid halt väglag till följd av
is eller våt vägbana.
De flesta singelolyckorna (fem stycken) har inträffat inne i eller på väg in i cirkulationen, tre
av dem till följd av att föraren fick sladd.
Av olycksstatistiken kan konstateras att flest olyckor har skett vid cirkulationsplatsens östra
och västra tillfarter och att det främst rör sig om upphinnandeolyckor. Cirkulationsplatsens
östra tillfart är särskilt drabbad av upphinnandeolyckor, varav de flesta inträffat vid halt
väglag. Övriga upphinnandeolyckor tycks ha resulterats av dålig uppmärksamhet.
5.3.3. Gruvökorset (korsning E18/E45-Sveagatan/Gruvövägen)
I och kring Gruvökorset har totalt 16 olyckor rapporterats. 14 utav olyckorna ledde till
personskada, varav två var måttliga skador och resterande lindriga. De flesta olyckorna, 10
stycken, inträffade inne i korsningen, medan resterande inträffade på de anslutande vägarna.
Cirka hälften av olyckorna är upphinnandeolyckor av vilka största delen inträffat vid halt
väglag. Två av upphinnandeolyckorna inträffade på sträcka norr om korsningen och en söder
om korsningen. På Gruvövägen öster om korsningen har en singelolycka inträffat.
Olycksstatistiken visar alltså att incidenter främst inträffat där fordon korsar varandras
färdväg samt upphinnandeolyckor. Upphinnandeolyckor är vanligast i korsningens norra och
södra ben längs väg E18/E45, hälften av dessa inträffade vid halt väglag. Det är känt sedan
tidigare att det finns problematik med rödljuskörning i korsningen och en av de registrerade
olyckorna, en avsvängandeolycka, inträffade till följd av detta. Även upphinnandeolyckor har
inträffat till följd av att bakomvarande fordonsförare inte uppmärksammat att framförvarande
fordon stannat för rött ljus.
5.3.4. Gamla Slottsbron (korsning E18/E45-Edsholmsgatan)
I korsningen mellan E18/E45 och Edsholmsgatan, vid Gamla Slottsbron, har totalt fem olyckor
registrerats. Samtliga olyckor ledde till någon form av personskada, där en medförde måttlig
skada och resterande lindriga skador.
Tre av olyckorna har inträffat till följd av dålig uppmärksamhet hos trafikanterna vid
svängande rörelse in/ut från Edsholmsgatan. Resterande två olyckor orsakades av att föraren
fått sladd på sitt fordon, vid båda tillfällena var vägbanan våt/hal.
5.3.5. Korsning E18/E45-Strandgatan
I korsningen mellan E18/E45 och Strandgatan, strax söder om bron mellan Grums och
Slottsbron, har en kollisionsolycka vid svängrörelse registrerats.
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5.3.6. Korsning E18/E45-Solbergsgatan
I korsningen mellan E18/E45 och Solbergsgatan har totalt fyra olyckor registrerats varav en
resulterade i måttlig personskada och resterande i lindriga personskador. Två av olyckorna är
upphinnandeolyckor som inträffade norr om korsningen i södergående riktning, den ena
skedde vid halt väglag och den andra till följd av att dålig uppmärksamhet.
5.3.7. Korsning E18/E45-Skogsgatan/Kangerudsvägen
I korsningen mellan E18/E45 och Skogsgatan/Kangerudsvägen har totalt sju olyckor
registrerats, varav en dödsolycka. Övriga resulterade i lindriga personskada samt en utan
personskada. Olyckorna är av olika karaktär, tre singelolyckor, tre korsande och en kollision.
Dödsolyckan var en singelolycka med motorcykel vid avsvängning.

5.3.8. Sammanfattning
Av olycksstatistiken från STRADA för de senaste tio åren framgår att upphinnandeolyckor och
singelolyckor är de vanligaste olyckstyperna längs aktuell sträcka av E18/E45.
Ur olycksstatistiken kan bland annat utläsas att halka orsakar upphinnandeolyckor. Även dålig
uppmärksamhet hos förarna eller rödljuskörning orsakar upphinnandeolyckor, därmed
förarrelaterade orsaker.
Singelolyckorna längs sträckan är inte grupperade utifrån orsak på ett tydligt sätt. Exempel på
orsaker till singelolyckorna är dålig uppmärksamhet hos förarna, halt väglag, föraren har fått
sladd, väjt för vilt, kört in i vägräcke/stolpe/refug etc. eller av okänd anledning kört av vägen.
Därför går det inte att härleda singelolyckorna till en särskild problematik med infrastrukturen
eller förarbeteende.
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6. Problembeskrivning
I detta kapitel beskrivs problemanalysen övergripande, samt detaljerat för varje plats inom
stråket.

6.1. Korsningspunkter längs sträckan
I studien ingår 10 korsningspunkter, se figur 25, i det följande redovisas en kort beskrivning
av respektive plats.

Figur 25 Korsningspunkter längs E18/E45
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Tabell 14 Korsningspunkter längs aktuell sträcka av E18/E45.
Id

Korsning

1

Nyängsrondellen
(E18/E45)

2

Sågverksavfarten
(E18/E45Timmerleden)

3

Gruvökorset
(E18/E45Gruvövägen)

Ortofoto

Beskrivning
Cirkulationsplats med dubbla körfält och
en superhöger från norr och väg E45
västerut på E18. Anslutande väg från
RASTA till E45, med lastbilsparkering.
Olycksbild domineras av upphinnandeolyckor vid halka, framförallt i östra
anslutningen in mot cirkulationen.
Bashastighet i cirkulationen, hastig
övergång från 100 km/h till 70 km/h
österifrån. Upplevd höga hastigheter i
cirkulationen. Exploatering söder om
platsen väntas ske under de närmaste 10
åren, vilket medför en trafikökning. Behov
om utökad trafikering i södra benet från
SE och BK, på grund av ny sträckning av
parallellväg som komplement till Timmerleden. Väghållaransvar för Nyängsvägen
och gc-väg under E18/E45 övergår från
Trafikverket till kommunen.
Trevägskorsning
med
svängkörfält.
Väjningsplikt från Timmerleden. Hög
andel tung trafik trafikerar korsningen och
Timmerleden med material till och från
Stora Enso. Trafikering till Trafikcenter
med ovana förare. Dålig sikt i korsningen.
Framtiden spår ytterligare ökning av
trafikflöde. Upplevd otrygghet med osäkra
utkörningar med vänstersväng. Totalt har
två olyckor registrerats, en av dem
inträffade
vid
vänstersväng
från
Timmerleden. Den andra olyckan kan inte
kopplas till korsningen.
Stor signalreglerad korsning med dubbla
körfält och svängkörfält. Högt trafikerad
korsning med mycket tung trafik.
Närliggande plankorsning med järnväg,
signalsystem i korsning är samordnad
med bomfällning. Busshållplatslägen på
E18/E45. Många gående och cyklister i
korsningen. Önskemål om förlängning av
industrispår,
Sveagatan
stoppar
utvecklingen. Trafikolyckor har främst
inträffat där fordon korsar varandras
färdväg samt upphinnandeolyckor, många
vid halt väglag. En annan orsak till olyckor
är dålig uppmärksamhet och även
rödljuskörning.
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Id

Korsning

4

Småbåtshamn
östra sidan

Ortofoto

Enkel trevägskorsning med lågtrafikerad
sekundärväg som kopplas till småbåtshamn. Högt belastad sommartid. Saknar
svängkörfält. Sekundärvägen är försedd
med bom ca 10 meter in.

(E45/E18/väg
småbåtshamn)

5

Beskrivning

Edsholmsgatan

Korsningen är en trevägskorsning med
högersvängskörfält och vänstersvängskörfält.
Inget
accelerationsfält
för
utsvängande från Edsholmsgatan. Gångoch cykelväg norrifrån bakom vägräcke
släpps
först
i
spärrlinjemarkerad
cykelbana fram till korsningen, och
övergår sedan i cykelkörfält. Busshållplats
finns i södergående riktning strax söder
om Edsholmsgatan, och bussen stannar i
cykelfältet. Busshållplatsen på östra sidan,
som utgörs av ett väderskydd vid en
bussficka, nås via oreglerad passage, gcanslutning saknas och gående hänvisas till
bussfickan. Över Edsholmsgatan passerar
järnvägen, marginalutrymme saknas för
insvängande fordon eller väjande/
inväntande fordon på Edsholmsgatan.
Totalt har fem olyckor registrerats de
senaste 10 åren, tre till följd av dålig
uppmärksamhet och två inträffade vid halt
väglag.

(E45/E18/Edsho
lmsgatan)

Källa: google maps maj 2011 (171115)

6

Strandgatan
(E45/E18/Stran
dgatan)

Trevägskorsning med över sekundärväg
passerande gc-passage. Svängskörfält. I
korsningen har endast en olycka
registrerats de senaste 10 åren, en
kollision mellan personbil och moped.
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Id

Korsning

7

Käringen
(E45/E18/väg
till Käringen)

8

Radhusgatan
(E45/E18/Radh
usgatan)

9

Solbergsgatan
(E45/E18/Solber
gsgatan)

10

Skogsgatan
(E45/E18/Skogs
gatan)

Ortofoto

Beskrivning
Enkel trevägskorsning med en mindre
anslutande väg. Inga svängkörfält. Inga
olyckor har registrerats i korsningen. Två
singelolyckor har inträffat norr om
korsningen och två söder om, dessa har
ingen koppling till platsen eller
korsningens utformning.

Enkel trevägskorsning med svängkörfält. I
korsningen har en olycka registrerats, en
upphinnandeolycka orsakad av bristande
uppmärksamhet.

Busshållplatsens standard har under 2017
uppgraderats i enlighet med Värmlandstrafiks utformningskrav. Ett fåtal olyckor
har inträffat i korsningen, tre till följd av
bristande uppmärksamhet hos förare och
en upphinnandeolycka vid halt väglag.

Större fyrvägskorsning som är förskjuten,
sammanhängande
svängkörfält.
Anslutande gc-vägar, som löper in i skydd
bakom räcke. Passage med bred refug och
tydlig utformning. Preem har i genomsnitt
415 besökare per dag till butiken under ett
år. Besöksantalet varierar dock över året
och sommartid kan det vara upp emot
1000 besökare per dag till butiken. En
dödsolycka har inträffat i korsningen,
orsaken kan ej kopplas till korsningens
utformning el. dyl. Flera av olyckorna har
inträffat mellan västgående trafikanter
och trafikant som svängt ut från
Skogsgatan.
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6.2. Övergripande brist- och behovsanalys
Nedan följer en översiktlig brist- och behovsanalys, grundad i vad som uppkommit under
workshop 1 och 2 samt den tekniska analysen gjord utifrån nulägesbeskrivningen. Totalt sett
har drygt 50 utpekade brister behandlats i studien. Se mer detaljerat i bilaga 3.
Trafiksäkerhet
 Stråket kännetecknas avseende trafiksäkerhet av många upphinnandeolyckor samt
olyckor vid halka. Konfliktmässigt rapporteras många rödljuskörningar vid
Gruvökorset samt risker på grund av upprepade tillfällen av icke fungerande
trafiksignaler.


Större delen av stråket är mötesseparerat och det är överlag god sikt i korsningarna.

Trygghet
 Anslutningen av Timmerleden till E18/E45 kännetecknas av otrygga körningar som
påverkas av alltfler tunga transporter i korsningen samt ovana förare som besöker
Trafikcenter.


Med en ökad andel lastbilstrafik ökar även otryggheten hos gående, cyklister och även
bilister.



Edsholmsgatans korsning med hållplatser är komplext utformad, trafikeringen är inte
helt tydlig på platsen. GC-trafiken är mest drabbad genom att inte ha tydlighet i sina
stråk.

Tillgänglighet
 Tillgängligheten för den genomgående trafiken i stråket är relativt god, kapaciteten är
normal. Den tunga trafiken över stråket har en relativt god tillgänglighet. Anslutande
biltrafik från Grums har god tillgänglighet. Över Slottsbrosundet är tillgängligheten lite
lägre, pga den snäva sektionen över bron med smala körfält och ingen mötesseparering.
Överlag är tillgängligheten för gc-trafik låg med glest mellan korsningspunkterna och
delvis otrygga passager. Den ökande andelen tung trafik bedöms innebära en
försämring i tillgängligheten, i synnerhet i vissa korsningspunkter såsom anslutningen
av Timmerleden till E18/E45. Tillgängligheten hos hållplatserna är god förutom vid
Edsholmsgatan där den är mycket låg. Magasinet vid Edsholmsgatans plankorsning
E18/E45/järnväg är för kort, i de närmaste obefintligt.


För framtiden utgör dagens utformning av stråket svårigheter för den önskade
utvecklingen såsom förlängda transporttåg. Önskade förlängda industrispår utgör en
motsättning för tillgängligheten.



Omledningsvägarna utgör en risk för tillgängligheten, då det inte finns många
valmöjligheter. Bron över Slottsbrosundet utgör en sårbar punkt i sammanhanget.



Vänersjöfarten utgör stora möjligheter för tillgängligheten.

Jämställdhet
 Fler kvinnor åker kollektivt än män och män åker i större utsträckning bil. Stråket har
större infrastruktursatsningar för biltrafikens behov än för gående, cyklister och
kollektivtrafikresenärer. Det finns en tendens till ökad andel kollektivtrafikresenärer
som ger ökade marknadsandelar.
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Miljö
 Bullermiljön längsmed stråket är hanterat i Trafikverkets ordinarie
bullersaneringsprogram. Luftkvaliteten bedöms god på grund av den öppna miljön som
sprider emissionerna. Ökad andel tung trafik kan komma att innebära
luftkvalitetsproblem i korsningspunkter, vilket främst påverkar oskyddade trafikanter
som rör sig i miljön.


Det finns ett behov av grunda åtgärdsanalysen med kunskap i situationen avseende
dagvatten och översvämningsrisk.

Övergripande för stråket
 Närheten till Vänern skapar en hög vattennivå och med siltig ler innebär det att nya
åtgärder kräver spontning och därtill krävande konstruktion, vilket kan innebära höga
kostnader.


E18/E45 används för lokal trafikering inom Grums kommun.



Det är viktigt att värdera att det är en estetisk tilltalande miljö längsmed E18/ E45.



Vinterväghållning beskrivs som i behov av ökat underhåll, för att undvika halkolyckor.

6.3. Målformulering
Utifrån bristanalysen arbetades ett utkast fram till ett stort antal målförslag för stråket. Dessa
diskuterades och kompletterades under workshop 2. Den målbild som lades fram gemensamt
under workshop 2 förfinades och sammanfattades i en målformulering som diskuterades och
accepterades under workshop 3.
Dessa mål formulerades till nio punkter:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Verka för transporteffektiva och miljömässigt hållbara transporter
Minska sårbarheten genom ett robust system
Utökad kapacitet för godstrafiken efter stråket
Estetiskt tilltalande miljö längs med hela stråket
Ökat vägval/fördelat flöde för godstrafiken mellan Nyängsrondellen och Gruvön
Tryggare, tillgängligare och säkrare gång- och cykelrörelser efter hela stråket
Förbättra tillgänglighet och trygghet för resande med kollektivtrafik
Minimera risk för trafikolyckor längs med hela stråket
God tillgänglighet för lokal trafik till vägstråket
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7. Åtgärder med effekter och konsekvenser
7.1. Grov åtgärdslista
Ett stort antal åtgärdsförslag arbetades fram under workshop 2. De har kompletterats och
konkretiserats av konsult och beställare. Närmare 70 åtgärdsförslag har behandlats totalt sett
i studien. Dessa åtgärdsförslag har utvärderats grovt med avseende på bedömda effekter och
konsekvenser samt kostnad och genomförbarhet. Redovisning av steg enligt fyrstegsprincipen
har gjorts och legat till grund för huruvida åtgärden utvecklats vidare eller inte, detta redovisas
närmare i kapitel 7.2. En del åtgärder ingår i befintlig verksamhet hos kommunen eller
Trafikverket, parallella utredning eller annan verksamhet, och har därmed utgått. De åtgärder
som går vidare till att paketeras i större åtgärdspaket redovisas nedan. Åtgärder som valts bort
beskrivs i nästa kapitel.
7.1.1. Edsholmsgatan
Edsholmsgatans korsning med E18 och E45 är osäker pga obefintligt magasin när trafik ska
svänga av vägen från söder. Det innebär även problem för gc-trafiken och
kollektivtrafikresenärer, på grund av diffus trafikering, reglering och orienterbarhet i platsen
samt dålig standard på utformningen. Idag nyttjas gc-vägen som avkörningsfil för trafik som
kommer från norr och som bussfält vid det södra hållplatsläget som ligger i själva gc-vägen.
Därför föreslås att:






Eftersom det inte finns utrymme att förlänga magasinen för biltrafik och det är
därmed en mycket osäker korsningspunkt stängs Edsholmsgatan för biltrafik, bl.a.
för att frigöra yta till standardiserad busshållplats och för att minska antalet
anslutningar till motorfartsleden.
Hållplatslägena standardiseras eller förbättras utifrån den yta som finns tillgänglig,
vilket innebär trimning av utformning i korsningen.
Räcken som skiljer väg och cykelbana förlängs och gångpassage över vägen
förbättras.
Ytterligare alternativ är att stänga plankorsningen helt och hänvisa
kollektivtrafikresenärer till Gruvökorset.

Möjligheten att flytta hållplatslägena söderut och norrut längsmed E18 och E45 har även
utvärderats, men ska lägena placeras där de kan standardiseras innebär det att de måste läggas
så lång sträcka från Edsholmsgatan att det blir för långt för kollektivtrafikresenärerna att röra
sig till fots. Det blir en stor försämring i tillgängligheten.
7.1.2. Gång- och cykelåtgärder
Kommunen planerar att ta fram en GC-plan. Denna åtgärd föreslås genomföras och innefattar
enskilda åtgärder som tagits fram inom studien:
 Förbättrad finmaskighet hos gc-nätet, utökade antal passager.
 Vinterväghållning hos GC-nätet ska vara prioriterat före bilnätet.
 Beteendepåverkande åtgärder för ökad cykling, ex genom bra kampanjer mot
skolor och företag.
Den befintliga gångfållan söder om järnvägsstationen ska stängs och Östermalmsbron och
Öbergsgatan, som ansluter till Gruvöns industriområde, kommer utvecklas till ett mer
attraktivt gång- och cykelstråk Denna åtgärd är redan beslutat inom Grums kommun och
Trafikverket. Åtgärderna kommer att konkretiseras i en snar framtid. Därmed utgår åtgärden
ur åtgärdsvalsstudien.
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7.1.3. Bron över Slottsbrosundet
Bron är smal och i sektionen ryms mötande biltrafik och en gc-väg separerad med
betongelement. För att kunna skapa en mötesfrihet mellan körbanorna föreslås att gc-vägen
förläggs på en separat bro eller påhängsbro.
Ett alternativt förslag är trimningsåtgärder i form av att byta ut betongfundamenten mot
annan separering. Endera höjs gc-banan upp med ett kantstöd som separering eller så anläggs
ett mer estetiskt staket eller räcke, som bör vara över 0.8 meter för att minimera tippningsrisk
hos cyklister.
Utgår gör byggnation av ny bro för biltrafik, eftersom det är oerhört kostsamt samt
anläggningstekniskt krävande på grund av vattnet och markförhållanden samt
kulturlämningar på respektive sida om bron.
7.1.4. Gruvökorset
Många åtgärder har utvärderats för att möjliggöra en stängning av Sveagatan och förbättra
avseende tryggheten och framkomligheten för tung trafik i korset. Åtgärderna ingår i större
paket av åtgärder, där hela vägnätets funktionalitet vägs in. Följande typåtgärder har
studerats:
 Planskild trafikplats vid Gruvökorset.
 Förskjuten korsning, där Sveagatan ansluter minst 120 meter söder om befintligt
läge i planskildhet eller plan.
 Trafikplats vid Öbergsgatan i form av nya anslutande ramper från E18 och E45.
 Gruvökorset får restriktioner i form av att trafiken endast tillåts svänga höger in till
Gruvövägen och höger ut mot E18/E45, Sveagatan stängs för all trafik och därmed
saneras en plankorsning bort.
Utöver detta har även följande åtgärder för Gruvökorset valts att arbeta vidare med.
 Rödljuskörning motverkas med informationsåtgärder och ökad övervakning.
Informationsåtgärderna kan vara i form av ITS-åtgärder med skyltar som
uppmärksammar om regelbrottet, eller kunskapshöjning om riskerna med
rödljuskörning genom lokala medier.
 Trafikljusen är ofta ur spel och blinkar gult. Detta måste förhindras, då det innebär
otrygg trafikering vid dessa lägen.
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7.1.5. Ny parallellväg
En ny parallellväg föreslås mellan Timmerleden,
som ansluter till industriområdet i norr vid
Trafikcenter, och Nyängsrondellen för att avlasta
väg E18/E45. Anslutningen till E18/E45 vid
Sågverksavfarten stängs, vilket förbättrar
framkomligheten på europavägen och tar bort de
otrygga svängrörelser som sker i korsningen. Ny
parallellväg anläggs delvis på befintlig enskild
väg mellan Timmerleden och Nyängsrondellen.
Syftet är att styra den tunga trafiken som
kommer från norr till industriområdet redan vid
Nyängen. Vägen har en varierande standard, och
en utredning behöver göras för att bedöma vilka
förbättringsåtgärder som behöver genomföras
för att vägen ska kunna trafikeras av en större
andel tung trafik. Vägen är en s.k.
gemensamhetsanläggning
mellan
Grums
kommun, BillerudKorsnäs och Bergvik Skog.
Parallellvägen skulle även nyttjas av besökande
till Värmlands trafikcenter.

Figur 26 Ny parallellväg Timmerleden till Nyängsrondellen
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7.1.6. Kollektivtrafikåtgärder
Antalet hållplatser och placeringen av dessa har diskuterats. Förslag har lyfts med syfte att
anordna fler hållplatslägen, till exempel vid Timmerledens anslutning till E18/E45, eller vid
korsningen med Öbergsgatan om den byggs om med anslutande ramper.
Vidare diskuterades:
 Samtliga busshållplatser ska standardiseras i enlighet med Värmlandstrafiks
utformningskrav.
 En ny linjesträckning som går via Stora Enso och Billerudkorsnäs innan den angör
Grums resecentrum.
7.1.7. Övriga korsningar och anslutningar längs sträckan



Övriga korsningar ses över med avseende på vänstersvängskörfält, om utformningen
är i enlighet med VGU (Vägar och gators utformning) eller om de behöver förlängas.
Direktanslutningar ses över, där så är möjligt läggs de ihop och parallellväg byggs ex.
vid Käringen och Vattenverket.
7.1.1. Drift och underhåll

Snöröjning och halkbekämpning kan förbättras, med det höga antalet påkörningar vid halka
som grund.
7.1.1. Beteendepåverkande åtgärder
Följande beteendepåverkande åtgärder föreslås:
 Samverkan med företag. Kan innehålla kampanjarbete med testresenärer för buss och
tåg samt cykla till jobbet kampanjer. Företagen kan möta upp med förbättrade
cykelparkeringar, duschmöjligheter och cykelutrustning såsom hjälmar och
cykelpumpar.
 Cykelkampanj i tätorten. Framtagande av cykelkarta med integrerad information om
hur hälsan förbättras av att cykla, utskick till alla hushåll. Torgkampanjer ”Cykla för
hälsan”.

7.2. Bortsorterade åtgärder och urval enligt fyrstegsprincipen
7.2.1. Urval enlig fyrstegsprincipen
För att komma till rätta med huvudproblematiken för stråket, vilket i grova drag är kapacitetsoch säkerhetsutmaningar i korsningar, passager och hållplatser samt möjligheten att stänga
Sveagatan med fördel för verksamhetsutveckling med förlängda industrispår, har i huvudsak
steg 2-4 i fyrstegsprincipen varit relevanta för studien. I steg 2 finner vi åtgärder såsom utökad
drift- och underhåll av trafiksignaler i Gruvökorset och halkbekämpning. I steg 3 finner vi
åtgärder såsom justering av utformning på Slottsbron, uppgradering av parallellväg till E18
och E45, trimningsåtgärder av Edsholmsgatans korsning med väg E18 och E45 samt kontroll
och standardisering av vänstersvängskörfält i vissa korsningar. Som steg 4 åtgärder finns
förslag till helt nya trafikplatser.
Som steg 1 åtgärder föreslås beteendepåverkande åtgärder för ökad cykling och resande med
kollektivtrafik kopplat till åtgärdspaket rörande GC-strategi och kollektivtrafikåtgärder. När
vägnätet och passager förbättras för gc-trafiken och busshållplatser flyttas och förbättras
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utformningsmässigt, är det även goda tillfällen att marknadsföra dessa transportslag och dess
infrastruktur.
7.2.1. Bortsorterade åtgärder
Det är få åtgärder som sorterats bort innan åtgärdspaket byggts och utvärderats. Inga
kostnader har uppskattats för de bortsorterade åtgärderna, eftersom de har ansetts ej
genomförbara pga. olika antaganden. Tidigt bortsorterade åtgärder och anledning till detta har
varit följande:

Edsholmsgatan
 Flytt av Edsholmsgatans busshållplatser längre norrut alternativt söderut. Syftet är att
kunna bygga ut plattformar, bussfickor och säkra passager. Bortsorterat av anledning
att västra sidans hållplatsläge måste flyttas ca 350 meter söder ut för att det ska finnas
utrymme till utbyggnad, vilket gör att en god koppling till Edsholmsgatan förloras och
en passage mellan hållplatslägena försvåras. Att flytta hållplatslägena norrut är inte
möjligt, där finns ingen plats till förbättrade hållplatsutformningar mellan järnväg,
cykelväg och väg.


Utformningen av korsningen har setts över på många olika sätt. Det är trångt med
utrymme och krav från VGU och riktlinjer för utbyggnad av gc-väg förbi hållplatsläge
vilket minskar möjligheten till trimningsåtgärder, samtidigt som Edsholmsgatan hålls
öppen. Bland annat valdes cykelväg över plattform bort, eftersom det strider mot
Trafikverkets riktlinjer.



Att flytta väglinjen hos E18 och E45 för att skapa mer utrymme på västra sidan till att
bygga ut hållplatsläget, får konsekvenser på en lång sträcka eftersom vägen går krökt
vid platsen. Det skulle bli mycket kostsamt och innebära stora anläggningstekniska
konsekvenser att flytta hela vägen längre österut eftersom strandlinjen till Vänern och
vägen idag går kant i kant, vilket är anledningen till bortsortering av den åtgärden.

Nyängsrondellen
Åtgärder för att förbättra kapaciteten hos Nyängsrondellen bedöms inte nödvändiga. Den
bedöms kunna bära såväl den årliga trafikökningen i systemet som den alstring som de nya
verksamheterna kommer att bidra med. Åtgärder som förbättrar trafiksäkerheten med
avseende på upphinnandeolyckor vid halka, placeras under åtgärdspaket ”Drift- och
underhållsåtgärder”.
Bron över Slottsbrosundet
Ny vägbro Slottsbrosundet har slopats, eftersom det kommer att kräva mycket stora kostnader.
Dessutom kräver en broanläggning vid sidan om befintlig bro en mycket lång brobyggnation, i
synnerhet på östra sidan. Att flytta väglinjen hos E18 och E45 får konsekvenser på en lång
sträcka, eftersom bron ligger mitt i en lång krök. Det blir en kostsam och krävande åtgärd att
flytta väglinjen till en ny bro vid sidan om befintlig. Även ny GC-bro parallellt med befintlig
bro har slopats på grund av höga kostnader att anlägga, till fördel för åtgärd om GC-hängbro
som gick vidare i utsorteringen.
Snabbt införande av BK4
Önskemål om snabbare införande av BK4 slopades, eftersom detta är ett pågående projekt som
drivs och beslutas på nationell nivå i Trafikverket.
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Trevägskorsning Sveagatan/E18 o E45 med ny anslutning Gruvökorset
I förslaget flyttas anslutningen in till Gruvön längre söderut, för att höja kapaciteten i
korsningen. Eftersom nyttorna bedöms för låga i relation till kostnaderna för flyttningen slopas
åtgärden. Åtgärden löser inte heller behoven av att stänga Sveagatan. Andra åtgärder bedöms
bättre kunna lösa problematiken i korsningen.
Robusthetsåtgärder/vägalternativ vid omledning
Problematiken med hur vägsystemet kan bli mer robust och tillfälliga avstängningar kan ha
mindre påverkan på förseningar har åtgärdsgenererats. Förslag har utvärderats om breddad
eller ny bro samt informationsåtgärder för ökad medvetenhet om betydelsen av god robusthet.
Åtgärderna sorteras bort pga. kostnaderna för breddning av bro är för högt i sammanhanget.
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7.3. Åtgärdspaket och enskilda åtgärder
I föreliggande studie har ett stort antal enskilda åtgärder använts för att bygga ihop förslag till
åtgärdspaket, dessa presenteras här nedan.
7.3.1. Åtgärdspaket 1 och 2: Ny planskild trafikplats vid Gruvökorset
med eller utan parallellväg
Trafikplats byggs i korsningen Sveagatan/
Gruvövägen och E18/E45. En bro byggs över
järnvägen, Sveagatan lyfts och löper över
befintlig
järnvägsanläggning
in
i
trafikplatsen. Cirkulation byggs uppe på bron.
Gruvövägen löper på en ny bro över
industrispåren och sänks till marknivå med
en ramp, vilket innebär att den våg som
BillerudKorsnäs väger sina transporter på
behöver flyttas. Trafikplatsen förses med
cirkulationsplats, vilket innebär att ramperna
löper rakt ner mot vägen, platsen utformas
som rutertrafikplats.
Busshållplatslägena förläggs på ramperna. En
gång- och cykelväg återfinns även i
cirkulationen.
Kompletteras paketet med åtgärder med
förändringar i vägnätet som innebär färre
anslutningar till väg E18 och väg E45 ökar
nyttan ytterligare. Föreslagna åtgärder är:
-

Stängd
Edsholmsgatan
för
fordonstrafik, anpassad plankorsning
för endast gång- och cykel och
utbyggnad av befintliga hållplatser.

-

Ny anslutning Järpegatan-Sveagatan, Figur 27 Trafikplats Gruvökorset schematisk skiss
för finmaskigare gatunät.

Två alternativa paket har tagits fram med ovanstående innehåll i båda med följande
variationer, se figur 28 resp. 29:
-

Anslutningen till Timmerleden, Sågverksavfarten, trimmas i dess utformning med
avseende på att öka kapaciteten och tryggheten i korsningen.



Anslutningen till Timmeleden, Sågverksavfarten, stängs och en parallellväg byggs
mellan Timmerleden och Nyängsrondellen. Anslutningen in till Trafikcenter justeras
för att på ett bra sätt angöra den nya parallellvägen. Syftet är att redan i
Nyängsrondellen styra den tunga trafiken av från E18/E45 och ner mot de båda
industrierna. E18/E45 avlastas därmed från stor del av tung trafik.

Att bygga en planskild trafikplats i Gruvökorset innebär att tre plankorsningar kan stängas för
biltrafik, Edsholmsgatan, Sveagatan och Gruvövägen. Trafiksäkerheten ökar och det möjliggör
en utbyggnad av det långsiktiga alternativet för utveckling av industrispår för att ansluta dem
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till huvudspåret. Detta gör en direktanslutning söderut för industrin genomförbar utan att
behöva gå in på bangården. Industrin kan utvecklas ytterligare och det kommunala vägnätet
förtätas även. Trafikplatsen har god kapacitet även i ett 2040 perspektiv.
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Figur 28 Åtgärdspaket utbyggnad av trafikplats Gruvön utan parallellväg
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Figur 29 Åtgärdspaket utbyggnad av trafikplats Gruvön med parallellväg

•
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7.3.2. Åtgärdspaket 3 och 4: Ny planskild trafikplats vid Öbergsgatan
Vid Öbergsgatan och bron över denna byggs
en trafikplats. Bron behålls och kompletteras
med ramper mellan Öbergsgatan och väg E18
och E45. Detta skapar en ruterutformad
trafikplats. Rampernas längd påverkas av
bland annat krav på lutningen, vilket innebär
att bron över industrispåren sydväst om
korsningen behöver breddas, ramperna
kopplas till vägen i höjd med bron och
söderut.
Detta medger att Sveagatan kan stängas så
industrispår kan byggas ut. Endast tillåten
högersväng in till och ut från Gruvövägen
tillåts. Edsholmsgatan stängs inte i dessa
åtgärdspaket, eftersom det ger för stort
avstånd mellan anslutningarna.
I alternativet ligger även en planskild GC-bro
i höjd med Sveagatan.
Två alternativa paket har tagits fram med
ovanstående innehåll i båda med följande
variationer, se figur 31 resp. 32:


Anslutningen
till
Timmerleden,
Sågverksavfarten, trimmas i dess
utformning med avseende på att öka
kapaciteten
och
tryggheten
i
korsningen.
Figur 30 Trafikplats Öbergsgatan schematisk skiss



Anslutningen till Timmeleden, Sågverksavfarten, stängs och en parallellväg byggs
mellan Timmerleden och Nyängsrondellen. Anslutningen in till Trafikcenter justeras
för att på ett bra sätt angöra den nya parallellvägen. Syftet är att redan i
Nyängsrondellen styra den tunga trafiken av från E18/E45 och ner mot de båda
industrierna. E18/E45 avlastas därmed från stor del av tung trafik.

Att bygga en planskild trafikplats vid Öbergsgatan innebär att en plankorsning kan stängas för
biltrafik, Sveagatan. Edsholmsgatan och Gruvövägen bibehålls. Trafiksäkerheten ökar på stora
delar av sträckan och det möjliggör en utbyggnad av det långsiktiga alternativet för utveckling
av industrispår för att ansluta dem till huvudspåret. Detta gör en direktanslutning söderut för
industrin genomförbar utan att behöva gå in på bangården. Industrin kan utvecklas ytterligare.
Trafikplatsen har god kapacitet även i ett 2040 perspektiv. Det som är mindre positivt i en
trafikplats vid Öbergsgatan är att det kan uppkomma mer genomfartstrafik vid Edsholmsgatan
när trafikanter ska söderut på E18/E45.
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Figur 31 Åtgärdspaket utbyggnad av trafikplats Gruvön utan parallellväg, trimning sågverksavfarten
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Figur 32 Åtgärdspaket utbyggnad av trafikplats Gruvön med parallellväg
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7.3.3. Åtgärdspaket 5: Förskjuten korsning Gruvökorset med eller
utan planskildhet
För att möjliggöra en förlängning av industrispåren över Sveagatan studeras åtgärdspaket där
Sveagatans anslutning till väg E18 och E45 flyttas ca 200 m söderut. Detta innebär endera en
ny plankorsning ca 150 meter söder om den befintliga eller en bro. Platsen skulle då definieras
som en förskjuten korsning, med Gruvövägen på befintlig plats, se figur 33. GC-trafiken
förflyttas också, och gc-tunnel behöver anordnas.

Figur 33 Förskjuten korsning i Gruvökorset, plankorsning respektive planskildhet.
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Figur 34 Åtgärdspaket förskjuten korsning hos Gruvökorset, flyttas Sveagatan

Att bygga en bro innebär att ramper behöver anläggas. Det kommer inte finnas utrymme för
dessa, lutningen blir för hög. Detta åtgärdsförslag avvisas därmed.
En förskjuten korsning med plankorsning kan vara intressant, eftersom det innefattar goda
konsekvenser och effekter bl.a. i form av möjligheten att stänga bef Sveagatan och öka
74

kapaciteten i platsen. Trafiksignalen kommer att kunna avlägsnas. GC-vägen flyttas och
eventuellt även busshållplatsens östra läge. Lösningen innebär en flytt av en befintlig
plankorsning vilket kan komma att kräva juridiska ställningstaganden. Åtgärder behöver göras
på Råbäcksgatan för att höja standarden och gestaltning av denna, så den motsvarar en
infartsled. Åtgärden bedöms kostnadseffektiv i jämförelser med utbyggnad av trafikplats, samt
enklare att genomföra.
7.3.4. Åtgärdspaket 6: GC-strategi
Kommunen planerar att genomföra en GC-strategi för Grums och Slottsbron, som omfattar
bl.a. beskrivning av gc-vägnätet, passager, planer för vägvisning, utbyggnadsplaner, koppling
till busshållplatser mm. I paketet ingår mobility managementåtgärder för ökad cykling.

7.3.5. Åtgärdspaket 7: Kollektivtrafikåtgärder
I detta paket ingår
- Standardisering av samtliga busshållplatser som inte är ändamålsenliga.
- Ny sträckning av busslinje från Karlstad till Gruvön, eventuellt med nytt hållplatsläge
endera vid Öbergsgatan eller anslutningen till Timmerleden.
- Mobility managementåtgärder för ökat resande med kollektivtrafik, såsom
testresenärskampanj.
7.3.6. Åtgärdspaket 8: Drift- och underhållsåtgärder
Paketet omfattar två delar:
- Ökad vinterväghållning, i Nyängsrondellen och Gruvökorset.
- Översyn och åtgärdande av driftstörningar på trafiksignalerna i Gruvökorset.
7.3.7. Åtgärdspaket 9: Bron över Slottsbrosundet
Paketet omfattar flera delar:
-

Betongfundamenten som skiljer körbana från cykelbana byts ut till annan separering
på kort sikt för att förbättra det visuella intrycket.

-

Västra sidan av bron förses med en så kallad påhängsbro för gång- och cykeltrafik. Det
innebär att bron delvis hängs på befintlig bro, med stag under som fäster i befintliga
pelarsektioner.

-

Utrymme frigörs hos vägsektionen över bron en mötesseparering medges mellan
körfälten på bron. Bron är ganska låg vilket kan innebära att infästning av påhängbrons
stag kan innebära en utmaning. Brons bärighet behöver utredas, så den kan bära en
påhängsbro.
7.3.8. Åtgärd 10: Hastighet

Olika alternativ för att sänka hastigheten;
-

Hastigheten sänks förbi Sågverksavfarten till 70 alt. 80 km/h för att öka säkerheten i
korsningen. Korsningen förses med förstärkt skyltning som uppmärksammar
trafikanter för hög andel tung trafik som ska angöra E18/E45.

-

Sänkt hastighet för hela sträckan från Sågverksavfarten söderut till Gruvökorset där
den ansluter i signalanläggningen.
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-

För att förhindra rödljuskörning sätts ATK upp på var sida om Gruvökorset så att
hastigheten sänks och hålls i korsningen.
7.3.9. Åtgärd 11: Stängd Edsholmsgatan

Edsholmsgatan stängs för biltrafik.
-

Befintlig plankorsning smalnas av och omstruktureras till en plankorsning enbart för
gång och cykel.

-

Utrymmet nyttjas för att anlägga ändamålsenliga busshållplatser.

-

Räcken förlängs mellan vägbana och cykelväg.

-

Passage över vägen flyttas och tydliggörs.

-

En mindre gångväg anläggs öster om befintliga vägräcke för att skydda de oskyddade
trafikanterna när de går till busshållplatsens östra läge.

-

Ett alternativ är att ta bort plankorsningen och busshållplatserna vid Edsholmsgatan
och hänvisa till Gruvökorset för samtliga trafikanter för ökad trafiksäkerhet.
7.3.10. Åtgärd 12: Övriga Korsningspunkter/anslutningar

Samtliga mindre korsningspunkter och direktanslutningar till E18/E45 bör ses över gällande
vänstersvängfält, siktsträckor etc. så att de är utformade enligt VGU. Såsom:
-

anslutningen vid båtbryggorna strax söder om Gruvön,

-

anslutningen vid Radhusgatan som ansluter till kommunens Reningsverk

-

anslutningen vid Käringen, strax öster om Strandgatan, även här båtbryggor och
liknande verksamhet. Denna kan stängas och en parallellväg anslutas till Radhusgatan
7.3.11. Åtgärd 13 - Trimningsåtgärder Sågverksavfarten

Sågverksavfarten åtgärdas genom förlängning av avkörningsmagasin. Lutningar etc. justeras.
7.3.12. Åtgärd 14 – Parallellväg Nyängen-Timmerleden
Sågverksavfarten stängs och en parallellväg anläggs mellan Nyängsrondellen och
Timmerleden som ansluter till Stora Enso och Billerud Korsnäs. På kort sikt är BillerudKorsnäs
i behov av att anlägga en ny deponi, planerna är i området mellan Nyängsrondellen och
Timmerleden. Det finns idag en befintlig väg, men den behöver åtgärdas alternativt dras i
annat läge. Grums kommun exploaterar området söder om Nyängsrondellen och här kan det
finnas nytta av en parallellväg eller matargata för den verksamheten. Båda intressena ligger i
närtid. Idag ägs den befintliga vägen gemensamt av Grums kommun, BillerudKorsnäs och
Bergvik Skog i en gemensamhetsanläggning. Ett framtida väghållarskap bör utredas mellan
parterna.
7.3.13. Åtgärd 15 – Gestaltningsprogram
Gestaltningsprogram för hela stråket genom Grums. Syftar till att öka det positiva visuella
intrycket och fokusera på det estetiska.
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7.4. Potentiella effekter och konsekvenser
I tabellen nedan sammanfattas effekter och konsekvenser av respektive åtgärdspaket och enskilda åtgärder. Dessa är baserade på resultat från
relevanta analyser i EVA, FKB (Företagsekonomisk konsekvensbeskrivning), PLK-beräkning (analys för förändringar av plankorsningar),
Klimatkalkyl, GKI (Grov kostnadsindikation med 50 % sannolikhet), och som sammanfattats i SEB (Samlad effektbedömning). För åtgärder under
100 miljoner har endast GKI tagits fram. En bedömning har genomförts av kapaciteten hos åtgärdsförslagen, utifrån bebyggelseplanering,
verksamhetsexpansion och generell trafikökning. Åtgärdsplanering görs på kort (5-6 år), medel (5-15 år) och lång tid (över 15 år).
Mål:
1. Verka för transporteffektiva och miljömässigt hållbara transporter

2. Minska sårbarheten genom ett robust system

3. Utökad kapacitet för godstrafiken efter stråket

4. Estetiskt tilltalande miljö längs med hela stråket

5. Ökat vägval/fördelat flöde för godstrafiken mellan Nyängsrondellen och Gruvön

6. Tryggare, tillgängligare och säkrare gc-rörelser efter hela stråket

7. Förbättrad tillgänglighet och trygghet för resande med kollektivtrafik

8. Minimera risk för trafikolyckor längs hela stråket

9. God tillgänglighet för lokal trafik till vägstråket

Åtgärdspaket/
Åtgärder

1 Trafikplats
Gruvökorset med
bibehållen
Sågverksavfart

Effekter

Nytta

Funktionsmålet

Hänsynsmålet

Övriga effekter

Övervägande
positivt.

Både positivt och
negativt. Positiv
map.
trafiksäkerheten.

Möjliggör
utbyggnad
av
industrispår, förtätning av
kommunalt
vägnät
(Järpegatan - Sveagatan) samt
goda trafiksäkerhetseffekter
vid plankorsning Sveagatan,
Gruvövägen, Edsholmsgatan,
påverkar landskapets visuella
karaktär.
Kapaciteten
kommer att vara god med
åtgärden, trots förväntad årlig
trafikökning och alstring av ny
bebyggelse.

Mycket
hög

Investerings- Målkostnad
uppfyllelse
miljoner
kronor
150

1,3,8,9

Målkonflikter

Kort /
medel/
lång

4 påverkar
landskapsbilden
och kan ha
negativt
estetiskt
inflytande

Lång

Åtgärdspaket/
Åtgärder

Effekter

Nytta

Funktionsmålet

Hänsynsmålet

Övriga effekter

2 Trafikplats
Gruvökorset med
slopad
Sågverksavfart och
ny parallellväg

Övervägande
positivt.

Både positivt och
negativt. Positiv
map.
trafiksäkerheten.

Möjliggör
utbyggnad
av
industrispår, förtätning av
kommunalt
vägnät
(Järpegatan-Sveagatan) samt
goda trafiksäkerhetseffekter
vid plankorsning Sveagatan,
Gruvövägen, Edsholmsgatan,
påverkar landskapets visuella
karaktär.
Kapaciteten
kommer att vara god med
åtgärden, trots förväntad årlig
trafikökning och alstring av ny
bebyggelse.

Mycket
hög

3 Trafikplats
Öbergsgatan med
bibehållen
Sågverksavfart

Övervägande
positivt,
men
negativt
ur
pendlingssynpunkt.
Övervägande
positivt,
men
negativt
ur
pendlingssynpunkt.
Bedömd
positiv,
negativt
ökad
restid för gående,
försumbar
ökad
restid cykel.

Mestadels
negativt. Positiv
map.
trafiksäkerheten.

Möjliggör
utbyggnad
av
industrispår
samt
goda
trafiksäkerhetseffekter
vid
plankorsning Sveagatan.

Mestadels
negativt. Positiv
map.
trafiksäkerheten.
Bedömd neutral,
men positiv
avseende
trafiksäkerhet
för gående och
cyklister.

Bedömd positiv. I
synnerhet
avseende
jämställdhet, barn
och unga samt för

Bedömd positiv, i
synnerhet
avseende hälsa,
landskap
och
klimat.

4 Trafikplats
Öbergsgatan med
slopad
Sågverksavfart och
ny parallellväg
5 Förskjuten
korsning i plan
Sveagatan/E18 och
E45

6 GC-strategi med
mobility
managementåtgärder

Investerings- Målkostnad
uppfyllelse

Målkonflikter

Kort /
medel/
lång

4 påverkar
landskapsbilden
och kan ha
negativt
estetiskt
inflytande

Lång

miljoner
kronor
185

1,3,8,9

Låg

130

1,3,8,9

Lång

Möjliggör
utbyggnad
av
industrispår
samt
goda
trafiksäkerhetseffekter
vid
plankorsning Sveagatan.

Hög

170

1,3,8,9

Lång

Möjliggör
utbyggnad
av
industrispår,
rel.
enkelt
genomförande,
goda
trafiksäkerhetseffekter
pga
avlägsnad trafiksignal, ökad
kapacitet
pga
förenklad
trafikering till och från
Gruvövägen av svängande
lastbilar.
Ökad marknadsandelen för
GC genom ökad tillgänglighet
och trafiksäkerheten.

Bedömd
hög

40

1,3,8,9

1-10

1,4,6,8

Bedömd
mycket
hög

6 signifikant
ökad restid och
sträcka för gång
och cykel

Lång

Kort
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Åtgärdspaket/
Åtgärder

Effekter
Funktionsmålet

Nytta

Investerings- Målkostnad
uppfyllelse

Målkonflikter

miljoner
kronor

Kort /
medel/
lång

Hänsynsmålet

Övriga effekter

Bedömd positiv, i
synnerhet
avseende
pendlingssynpunkt
och
för
andel
kollektivtrafik.
Bedöms
över
neutralt
eller
positivt.

Bedömd positiv
avseende klimat,
hälsa
och
trafiksäkerhet.

Ökad marknadsandel
kollektivtrafikresandet.

för

Bedömd
hög

5-10

1,7

Kort-Medel

Bedömd hög med
avseende
på
trafiksäkerhet,
då
driftsäkerheten
ökar.

Ökad TS med förbättrad drift
för
trafiksignal,
bedömd
oförändrad trafiksäkerheten
med
avseende
på
vinterunderhåll
då
driftsklassen redan är hög och
inte kommer ändras.

Bedömd
hög

2-10

2,3,8

Kort

Bedöms positivt i
synnerhet
avseende trygghet
och tillgänglighet
för
samtliga
transportslag.
Positiv
för
näringslivets
transporters
tillförlitlighet.

Bedöms positiv
med avseende på
trafiksäkerhet.

Ökad
robusthet,
ökad
trafiksäkerhet för gc-trafik,
ökad trygghet för samtliga
transportslag.

Bedömd
hög

15-100

1,2,4,6,8

Kort-Lång

10 Hastighet

Bedöms positiv
med avseende på
trafiksäkerhet

Ökad
trafiksäkerhet
Sågverksavfarten
Gruvökorset.

vid
–

-

0,5-1

8

Kort

11 Stängd
Edsholmsgatan

Bedöms positiv
med avseende på
trafiksäkerhet

Ökad
trafiksäkerhet,
förbättrad framkomlighet för
gång- och cykel

-

5-20

6, 7, 8

andel gång och
cykel.
7 Kollektivtrafikåtgärder

8 Drift- och
underhållsåtgärder

9 Bron över
Slottsbrosundet

7 – Vid borttagning av bhpl.
9 – Vid stängd
plankorsning
för biltrafik

Kort
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Åtgärdspaket/
Åtgärder

12 Övriga
korsningspunkter/
anslutningar

13 Trimningsåtgärder Sågverksavfarten

14 Parallellväg

15 Gestaltningsprogram

Effekter

Nytta

Funktionsmålet

Hänsynsmålet

Övriga effekter

Bedöms positivt i
synnerhet
avseende trygghet
och tillgänglighet
för motoriserade
transportslag.
Bedöms positivt i
synnerhet
avseende trygghet
och tillgänglighet
för motoriserade
transportslag.
Negativt
för
näringslivets
transporter
om
ingen
alternativ
åtgärd erbjuds.
Bedömd
positiv
effekt
för
näringslivets
transporter

Bedöms positiv
med avseende på
trafiksäkerhet.

Ökad trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet efter
stråket

Neutrala
effekter.

Ökat vägval för den tunga
trafiken till industrin, ökar
trafiksäkerheten för stråket
som helhet
För
ett
ökat
positivt
helhetsintryck av Stråket
genom
Grums
tas
ett
helhetsgrepp med fokus på
utformning i planeringsprocessens tidigare skede.

Investerings- Målkostnad
uppfyllelse

Målkonflikter

miljoner
kronor
1-5

Kort /
medel/
lång

8

9

Kort

-

1-5

3,8

Kort

Bedömd
hög

40

3,5,8

Kort-Lång

Bedömd
hög

0,5-1,5

4

Kort-Lång

Bedömd
låg
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7.5. Nyttoanalys
Förutom ovanstående angivna nyttor i tabellen under avsnitt 7.4 Potentiella effekter och
konsekvenser anges här en kompletterande analys av några av paketen och åtgärderna.
- Åtgärdspaket 1-4: Utbyggnad av trafikplats Gruvön ger betydligt högre nyttor än att bygga
ramper vid Öbergsgatan. Anledningen till detta är mycket stor skillnad avseende
restidskostnader, där utslaget blir mycket negativt för trafikplats Öbergsgatan.
Investeringskostnaden för Trafikplats Öbergsgatan innefattar även en utbyggnad av en GCtunnel vid Sveagatan om ca 10 miljoner kronor.
- Åtgärdspaket 1-5 ger överlag goda nyttor för gång- och cykeltrafiken, eftersom det planeras
in utbyggnad av gc-vägar och passager med god standard.
- Åtgärdspaket 5 - Förskjuten korsning vid Gruvökorset innebär en restidsökning för gående
och cyklister, som normalt använder Sveagatan och Gruvövägen till Gruvöns industriområde.
Avståndet ökar med ca 500 meter vilket utgör ca 8 minuters extra restid för gående och 1-2
minuter för cyklister.
- Åtgärdspaket 1-2 med stängd Edsholmsgata för biltrafik skapas utrymme för att bygga ut hög
standard avseende plattformar vid busshållplatserna och säkra och trygga gångbanor till
plattformarna samt cykelparkering. Det är faktorer som ger ökat kollektivtrafikresande,
befintliga hållplatslägen vid Gruvökorset har idag redan god standard och relativt hög nivå på
av- och påstigande. Busshållplats Edsholmsgatan har därmed en god potential till att öka
resandet med kollektivtrafik om en standardhöjning görs på plattform och gc-vägar samt
utrustning.
- Åtgärd 9 – Bro över Slottsbrosundet. Det är i detta skede svårt att förutsäga nivån på
investeringskostnaden för utbyggnad av en påhängsbro för gång- och cykeltrafik samt på vilket
sätt den skulle kunna konstrueras. För att svara på det krävs en separat utredning. En enkel
variant av påhängsbro, skulle med låga och relativt enkelt genomförande, öka robustheten och
tryggheten över bron. En vacker påhängsbro kan även försköna Slottsbron, som idag har en
sektion där separeringen mellan GC och övrig trafik görs med stora betongstöd.

7.6. Måluppfyllnad
Åtgärdspaket 1-5 ger överlag god måluppfyllnad för trafiksäkerheten, tryggheten och
framkomligheten för gods och biltrafik. Gång- och cykeltrafikens behov och förbättrad
standard tas hänsyn till i åtgärdspaketen, likaså kollektivtrafiken. En viktig målkonflikt att
bevaka i senare skeden är den estetiska påverkan som åtgärderna kan ge. Eftersom
trafikplatserna kommer att bli dominerande i miljön är det av betydelse att lägga vikt på att
dessa blir tilltalande och harmoniserar med omgivningen, samt inte upplevs som en visuell
barriär till Vänern och vyn över Gruvön och naturen.
Utöver måluppfyllnaden ger samtliga av åtgärdspaket 1-5 förutsättningar för att bygga ut
industrispåren ytterligare och att ansluta dem till huvudspåret.

8. Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
8.1 Beskrivning av övergripande inriktning
De politiskt beslutade planerna av investeringar i den regionala och nationella infrastrukturen
styr om och när de rekommenderade åtgärderna är möjliga att genomföra. Inom ramen för
föreliggande studie har tre tidsspann varit rådande – kort sikt, inom 5-6 år, medellång sikt
inom planperioden tom. 2029 och lång sikt dvs. prognosår 2040.
Åtgärd på lång sikt, förslag till namngivet objekt, är inte genomförbart utan medfinansiering
av regionala, kommunala och näringslivets i projektet ingående parter. De lokala, regionala
och nationella nyttorna tillkommer samtliga involverade parter. Åtgärder på kort respektive
medellång sikt är delvis genomförbara utan medfinansiering, även här är det beroende av
vilken part som har störst nytta av åtgärden. Åtgärder som föreslås genomföras på lång sikt
kan komma att utgöra underlag för prioriteringar i Trafikverkets åtgärdsplanering och förslag
till framtida revidering av regional respektive nationell infrastrukturplan, närmast i tid ligger
revideringen inför planperioden 2022-2033.
Diskussionen om att teckna en avsiktsförklaring där medfinansiering regleras har påbörjats
inom detta projekt men är ej avslutad utan löper vidare när studien är avslutad. Därmed kan i
detta skede inte en uppdelning av ansvar och kostnader göras mellan Trafikverket, Grums
kommun, Region Värmland, näringslivet i form av BillerudKorsnäs och Stora Enso.

8.2 Rekommenderade åtgärder
Flera av åtgärderna skapar en större effekt om de samordnas för att få en heltäckande lösning,
detta beskrivs i nedanstående avsnitt.
Kort sikt
Den övergripande inriktningen på kort sikt innebär att mindre trimningsåtgärder genomförs
för att förstärka trafiksäkerheten med fokus på den tunga trafiken och oskyddade trafikanter.
För full effekt bör samtliga åtgärder genomföras eftersom de är avhängiga varandra. För
översyn av vad som ingår i åtgärderna se avsnitt 7.3 Åtgärdspaket och enskilda åtgärder. Här
anges åtgärderna även i en föreslagen genomförandeordning:
Åtgärd 10 Hastighet, 0,5-1 mkr
Åtgärd 13 Trimningsåtgärder Sågverksavfarten, 1-5 mkr
- Åtgärd kan genomföras på kort sikt om åtgärden parallellväg beslutas för
genomförande på medellång till lång sikt
Åtgärd 11 Stängd Edsholmsgatan för biltrafik alt helt stängd plankorsning, 5-20 mkr
- är dock avhängig val av långsiktig åtgärd vid Gruvökorset dvs. Gruvön Trafikplats
alternativt Öbergsgatan Trafikplats
Åtgärd 12 Övriga korsningspunkter/anslutningar, 1-5 mkr
Åtgärd 8 Drift- och underhållsåtgärder, 2-10 mkr
Åtgärd 9 Bron över Slottsbrosundet, 0,8-1,5 mkr
- förprojektering av gc-påhängsbro
- utreda vilken typ av separering som kan ersätta dagens betongfundament
Åtgärd 7 Kollektivtrafikåtgärder, ca 5-10 mkr
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- uppgradering av befintliga hållplatser
Åtgärd 6 GC-strategi med mobility managementåtgärder, ca 1-10 mkr
Åtgärd 15 Gestaltningsprogram för stråket genom Grums, ca 0,5-1,5 mkr
Meddellång sikt
Den övergripande inriktningen på medellång sikt innebär mindre ombyggnadsåtgärder som
genomförs för att förstärka trafiksäkerheten ytterligare, även i detta skede med fokus tung
trafik och oskyddade trafikanter. För full effekt bör även samtliga av dessa åtgärder
genomföras eftersom de är avhängiga varandra. För översyn av vad som ingår i åtgärderna se
avsnitt 7.3 Åtgärdspaket och enskilda åtgärder. Här anges åtgärderna i en föreslagen
genomförandeordning:
Åtgärd 14 Parallellväg Nyängen-Timmerleden, 40 mkr
- Sågverksavfarten stängs. Behov för BillerudKorsnäs att på kort till medellång sikt
anlägga en ny deponi mellan Nyängen och Timmerleden. Grums kommun exploaterar
området söder om Nyängen och det finns nytta av en parallellväg eller matargata i
området.
Åtgärd 9 Bron över Slottsbrosundet, 15-100 mkr
- Genomförs om förprojekteringen på kort sikt visar att det är en möjlig åtgärd
- Anläggande av en cykelbro väster om befintlig bro, en påhängsbro, gör att cykeltrafiken
blir helt separerad från vägtrafiken. Det finns därmed även möjlighet att mötesseparera
bron helt även för biltrafiken till en 1+1 anläggning. I förlängningen vid genomförande
av Åtgärderna på lång sikt, oavsett val av paket 1-4, möjliggör denna åtgärd att
mötessepareringen kan förlängas och angöra befintlig mötesseparering norr om
Gruvökorset resp. söder om bron vid Slottsbron. Kombinationen bör därmed även
innehålla åtgärd 11 Stängd Edsholmsgatan för biltrafik.
Lång sikt
Den överordnade inriktningen på lång sikt är att bygga om E18/E45 genom Grums för att höja
trafiksäkerheten för hela sträckan. Det finns fyra paket att välja mellan, fyra förslag till
namngivna objekt. För översyn av vad som ingår i åtgärderna se avsnitt 7.3 Åtgärdspaket och
enskilda åtgärder.
Paket 2 är det förslag som har högst nytta och som kommer ge högst effekt enligt
de studier och analyser som genomförts.
1) Ny planskild trafikplats Gruvökorset, bibehållen Sågverksavfart, Ca 170 mkr –
samhällsekonomiskt mycket lönsam, NNK 1,8
(150 mkr trafikplats + 20 mkr stängd plk Edsholmsgatan för biltrafik)
Höjd trafiksäkerhet vid Gruvökorset. Den befintliga huvudinfarten till Grums bibehålls och
Gruvökorset byggs om till en planskild trafikplats i form av en överliggande cirkulation över
Norge-Vänerbanan och industrispåren inne på Gruvöns industriområde. Tre plankorsningar
kan stängas för biltrafik (Sveagatan, Gruvövägen, Edsholmsgatan). Paketet innehåller även
busshållplatser och gång- och cykelväg som ansluter till trafikplatsen. Sågverksavfarten
bibehålls, trimningsåtgärder utförs. En ny kommunal gatulänk mellan Järpegatan och
Sveagatan anläggs.
Om åtgärd 9 Bron över Slottsbrosundet och åtgärd 11 Stängd Edsholmsgatan för biltrafik läggs
till kan ett helt mötesfritt stråk för E18/E45 genom Grums uppnås.
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Åtgärden möjliggör en utbyggnad av det långsiktiga alternativet för industrispår som kan
anslutas till huvudspåret. Industrin kan därmed utvecklas ytterligare. Det kommunala
vägnätet förtätas. Åtgärden har en god kapacitet i ett 2040 perspektiv.
2) Ny planskild trafikplats Gruvökorset, slopad Sågverksavfart, ny parallellväg Ca 205
mkr – samhällsekonomiskt mycket lönsam, NNK 2,2
(145 mkr trafikplats + 20 mkr stängd plk Edsholmsgatan för biltrafik + 40 mkr
parallellväg)
Alla åtgärder lika som i paket 1 med skillnaden att Sågverksavfarten stängs och en parallellväg
byggs mellan Nyängsrondellen och Timmerleden för att redan vid Nyängen styra trafiken, med
fokus på den tunga trafiken, som har målpunkt Stora Enso och Billerud Korsnäs. Det innebär
att E18/E45 avlastas från tung trafik och trafiksäkerheten ökar efter hela sträckan.
Den befintliga huvudinfarten till Grums bibehålls och Gruvökorset byggs om till en planskild
trafikplats i form av en överliggande cirkulation över Norge-Vänerbanan och industrispåren
inne på Gruvöns industriområde. Tre plankorsningar kan stängas för biltrafik (Sveagatan,
Gruvövägen, Edsholmsgatan). Paketet innehåller även busshållplatser och gång- och cykelväg
som ansluter till trafikplatsen. En ny kommunal gatulänk mellan Järpegatan och Sveagatan
anläggs.
Om åtgärd 9 Bron över Slottsbrosundet och åtgärd 11 Stängd Edsholmsgatan för biltrafik läggs
till kan ett helt mötesfritt stråk för E18/E45 genom Grums uppnås.
Åtgärden möjliggör en utbyggnad av det långsiktiga alternativet för industrispår som kan
anslutas till huvudspåret. Industrin kan därmed utvecklas ytterligare. Det kommunala
vägnätet förtätas. Åtgärden har en god kapacitet i ett 2040 perspektiv.
3) Ny planskild trafikplats Öbergsgatan, bibehållen Sågverksavfart, Ca 130 mkr –
samhällsekonomiskt mindre lönsam, NNK 0,1
Höjd trafiksäkerhet vid Gruvökorset. Den befintliga huvudinfarten till Grums flyttas något
norr ut och en trafikplats anläggs i höjd med Öbergsgatan som ansluter till Gruvöns
industriområde söder om E18/E45 och till Grums centrum norr om E18/E45 via
Östermalmsbron. En trafikplats anläggs i form av fyra nya ramper. En plankorsning kan
stängas för biltrafik (Sveagatan). Infarten till Gruvöns industriområde bibehålls för trafik från
söder och för trafik som ska köra norr ut från Gruvövägen. Paketet innehåller även
busshållplatser och en planskild gång- och cykelväg som ansluter vid Sveagatan och över
alternativt under Norge/Vänerbanan. Sågverksavfarten bibehålls, trimningsåtgärder utförs.
En risk finns att trafiken kan komma att öka inom området Gamla Slottsbron och vid
plankorsningen Edsholmsgatan för trafik i södergående riktning.
Om åtgärd 9 Bron över Slottsbrosundet läggs till uppnås ett helt mötesfritt stråk för E18/E45
genom Grums.
Åtgärden möjliggör en utbyggnad av det långsiktiga alternativet för industrispår som kan
anslutas till huvudspåret. Industrin kan därmed utvecklas ytterligare. Åtgärden har en god
kapacitet i ett 2040 perspektiv.
4) Ny planskild trafikplats Öbergsgatan, slopad Sågverksavfart, parallellväg Ca 165 mkr –
samhällsekonomiskt lönsam, NNK 0,9
(125 mkr trafikplats + 40 mkr parallellväg)
Alla åtgärder lika som i paket 3 med skillnaden att Sågverksavfarten stängs och en parallellväg
byggs mellan Nyängsrondellen och Timmerleden för att redan vid Nyängen styra trafiken, med
fokus på den tunga trafiken, som har målpunkt Stora Enso och Billerud Korsnäs. Det innebär
att E18/E45 avlastas från tung trafik. Höjd trafiksäkerhet vid Gruvökorset och stora delar av
sträckan.
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Den befintliga huvudinfarten till Grums flyttas något norr ut och en trafikplats anläggs i höjd
med Öbergsgatan som ansluter till Gruvöns industriområde söder om E18/E45 och till Grums
centrum norr om E18/E45 via Östermalmsbron. En trafikplats anläggs i form av fyra nya
ramper. En plankorsning kan stängas för biltrafik (Sveagatan). Infarten till Gruvöns
industriområde bibehålls för trafik från söder och för trafik som ska köra norr ut från
Gruvövägen. Paketet innehåller även busshållplatser och en planskild gång- och cykelväg som
ansluter vid Sveagatan och över alternativt under Norge/Vänerbanan.
Om åtgärd 9 Bron över Slottsbrosundet och åtgärd 11 Stängd Edsholmsgatan för biltrafik läggs
till kan ett helt mötesfritt stråk för E18/E45 genom Grums uppnås.
En risk finns att trafiken kan komma att öka inom området Gamla Slottsbron och vid
plankorsningen Edsholmsgatan för trafik i södergående riktning.
Åtgärden möjliggör en utbyggnad av det långsiktiga alternativet för industrispår som kan
anslutas till huvudspåret. Industrin kan därmed utvecklas ytterligare. Åtgärden har en god
kapacitet i ett 2040 perspektiv.

8.3 Förslag till beslut om fortsatt hantering
Mot bakgrund av konstaterade brister och behov i tillgänglighet, framkomlighet och
trafiksäkerhet för den studerade sträckan för E18/E45 genom Grums, så föreslås följande:
-

-

-

-

En avsiktsförklaring tecknas mellan parterna dvs. Trafikverket, Region Värmland,
Grums kommun, BillerudKorsnäs, Stora Enso som reglerar övriga tre nedanstående
punktsatser:
Åtgärdsvalsstudien E18/E45 Stråket genom Grums föreslås ligga till grund för
Trafikverket Region Västs inspel till nationell plan 2022-2033 för nytt namngivet
objekt under förutsättning att i sammanhanget relevanta beslut kan tas inom
Trafikverket, Region Värmland, Grums kommun, BillerudKorsnäs och Stora Enso. Ett
nytt namngivet objekt är avhängigt extern medfinansiering eftersom stor nytta
tillkommer näringsliv, region och kommun.
Föreslagna åtgärder på kort- och medellång sikt arbetas in i ordinarie
verksamhetsplaneringsprocess inom Trafikverket där så ansvaret tillkommer
Trafikverket. Åtgärder som tillkommer övriga parter regleras i den gemensamma
avsiktsförklaringen.
Avsiktsförklaringen bör även innehålla en plan för uppföljning efter åtgärdsvalsstudien
av åtgärdernas genomförande och dess måluppfyllelse för stråket. Uppföljningen kan
genomföras i samband med årligt återkommande kommunmöte.
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Bilaga 1 - Deltagare
I tabellerna nedan presenteras samtliga representanter från de intressenter som involverats i
åtgärdsvalsstudien. Tabellerna redovisar huruvida personerna deltagit vid de tre workshopar
som anordnats.
Externa parter
Verksamhet

Namn

Roll

Deltog vid
workshop

Grums kommun

Kjell Nyström
Maria Rörh
Katja Berglund
Jonas Gunnberg

Stadsarkitekt
1, 2
Marknadsansvarig
1
Chef
för 1, 2
medborgarkontoret
1, 2, 3
Bitr.verksamhetschef
samhällsbyggnad

Billerud Korsnäs AB

Thomas Öhqvist
Peter Larsson

Transport quality and 1, 2, 3
Sustainability Manager
1, 2, 3
Manager Mechanic

Stora Enso Timber AB

Pär Larsson
Anders Örtendahl

Fabrikschef
Logistik intransport

1
2, 3

Region Värmland

Mattias Landin

Samhällsutvecklare

1, 2, 3

Fredrik Hillblom

Kollektivtrafikutvecklare

1, 2, 3

Marcus Smedman

Infrastrukturstrateg

1, 2, 3

Värmlandstrafik

Anneli Mälargård

Projektledare Infra

1, 2, 3

Handelskammaren

Karolina Nilsson

Utv. och analys

3

Värmlands Trafikcenter

Anders Karlborg
Bertil Klarin

VD

2
1, 3

Rasta

Linda Filipsson
Lotta Bengtsson

2
2

Rigab

Lena Forsberg

3

Sveriges Åkeriföretag

Thomas Broström

Regionchef

1, 2, 3

Länsstyrelsen Värmland

Kester Gibson
Anna-Lena Larsson
Thomas Keiner
Jan Johansson

Infrastrukturstrateg
Handläggare vattenfrågor
Handläggare vattenfrågor
Miljöhandläggare

1, 2, 3
1
1
1, 2, 3

Kreera

Johanna Sandström
Fredrik Thurfjell
Patrik Sterky

Handläggare trafik
Specialist järnväg
Specialist järnväg

3
1
2
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Trafikverket
Verksamhet

Namn

Avdelning
Trafikverket

Deltog vid
workshop

Lars Olsson

Samhällsplanerare

Planering

2, 3

Bengt Rydhed

Bitr regional direktör

Planering

-

Jörgen Ryding

Sektionschef
samhällsbehov

Utredning

3

Jeanette Björkman

Åtgärdsplanerare

Planering

3

Jan Bergqvist

Trafikingenjör

Anders Berg

Projektledare järnväg

Underhåll

-

Åsa EkholmKjörsträd

Enhetschef

Investering

2

Martin Bergvall

Projektledare

Investering

3

Henrik Håkansson

Projektledare väg

Underhåll

-

Caroline Karlsson

Miljö

Utredning

1, 2, 3

Britta Johnson

Strategisk planering

1,2, 3

1, 2, 3

Carina Gottfridsson Samhällsplanerare

1

Projektgrupp
Namn

Roll

Avdelning
Deltog
Trafikverket/Företag workshop

Yvonne Thorén

Projekt-/Processledare

Trafikverket Planering

1, 2, 3

Erik Axelsson

Bitr projektledare

Trafikverket Planering

1, 2, 3

Jenny Ekman

Uppdragsledare

Kreera

1, 2, 3

vid
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Bilaga 2 – GC-analys, effekter av stängd gångfålla
Söder om Östermalmsgatan finns idag en
obevakad gångfålla för passage över
järnvägen. Passagen utgör en länk mellan
Sveagatan och Sågverksgatan och används
bland annat av arbetare vid Gruvöns
industriområde för transport till och från
jobbet. Gångfållan är beslutad att stängas till
följd av trafiksäkerhetsrisker, vilket innebär
att dessa trafikanter måste hitta andra vägar
över spåret. Den närmaste passagen är
Östermalmsbron som ligger ca 300 meter
norr om gångfållan. Bron förbinder Grums
centrum med bostadsområdet Östermalm
och används redan idag för resor till/från
Gruvöns industriområde. Längs bron finns
gångbanor på ömse sidor, samt vidare söderut
längs Öbergsgatan mot BillerudKorsnäs.
Cykling sker i blandtrafik. Den andra
alternativa passagen är Gruvökorset som
ligger ca 800 meter söder om gångfållan. Det
är en signalreglerad plankorsning med gångoch cykelpassager samt anslutande gc-banor
från väst och från söder. Troligtvis kommer
många att välja det alternativ som innebär
kortast resväg för dem, men även andra
faktorer såsom trafiksäkerhet, upplevd
trygghet, tillgänglighet etc. kan påverka
människors val av färdväg.
För att undersöka effekterna av att stänga
gångfållan har en jämförelse av restiden från
fyra olika bostadsområden öster om E18/E45
och järnvägen, vid Orrkullegatan (A),
Björnbärsvägen (B), Orrbygatan (C) samt
Övre Villagatan (D), till tre olika målpunkter i
Gruvöns
industriområde
genomförts.
Målpunkterna är entrén till Stora Enso (vid
personalparkering),
norra
entrén
till
BillerudKorsnäs samt södra entrén till Figur 35 Start- och målpunkter för undersökning av
BillerudKorsnäs,
vid
Gruvökorset. effekterna att stänga gångfållan över järnvägen
Lokaliseringen av start- och målpunkter mellan Sveagatan och Sågverks-gatan
presenteras i figur 35. Restiden mellan start- och målpunkterna med olika färdsätt (gång, cykel
respektive bil) vid olika färdvägar (via gångfållan, Östermalmsbron respektive Gruvökorset)
har jämförts för att få ett mått på hur en stängning av gångfållan påverkar resenärerna i Grums.
Nedan presenteras restiden idag samt restiden för den färdväg (via Östermalmsbron eller
Gruvökorset) som blir närmast när gångfållan stängts. Därtill presenteras restidskvoten
mellan cykel och bil, det vill säga tiden det tar att cykla mellan två punkter dividerat med tiden
att köra bil mellan samma punkter. Enligt GCM-handboken (SKL, 2010) bör restidskvoten inte
överstiga 1,5 för att cykeln ska kunna konkurrera med bilen inom tätort.
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Startpunkt A
Startpunkt A avser bostäderna kring korsningen Ringvägen-Orrkullegatan. I området finns
flerfamiljshus med 2-3 våningar och boendeparkering.
A – Stora Enso
För de boende tar det idag ca 8 minuter att cykla respektive 26 minuter att gå mellan bostaden
och entrén till Stora Enso via gångfållan. Att ta sig via Östermalmsbron innebär ca 500 meter
längre färdväg och en ökad restid om ca 1 minut med cykel och ca 5 minuter med gång. Med
bil tar resan ca 6 minuter via Östermalmsbron. Restidskvoten mellan cykel och bil utgör 1,3
idag vilken ökar till 1,5 då gångfållan stängs.
A – BillerudKorsnäs norr
För de boende tar det idag ca 5 minuter att cykla respektive 18 minuter att gå mellan bostaden
och norra entrén till BillerudKorsnäs via gångfållan. Att ta sig via Östermalmsbron innebär ca
500 meter längre färdväg och en ökad restid om ca 1 minut med cykel och ca 5 minuter med
gång. Med bil tar resan ca 5 minuter via Östermalmsbron. Restidskvoten mellan cykel och bil
utgör 1 idag (det tar alltså lika lång tid att cykla som att åka bil) vilken ökar till 1,2 då gångfållan
stängs.
A – BillerudKorsnäs söder
Närmsta färdväg för både cyklister och gående mellan bostaden och södra entrén till
BillerudKorsnäs går via Gruvökorset och tar 4 respektive 16 minuter. Att istället cykla/gå via
gångfållan tar 8 respektive 30 minuter, det vill säga dubbelt så lång tid. Det är således troligt
att de flesta redan idag väljer att gå/cykla via Gruvökorset och att de därmed inte påverkas av
att gångfållan stängs. Med bil tar resan 3 minuter via Gruvökorset. Restidskvoten mellan cykel
och bil utgör 1,3 via Gruvökorset.
Summering
Att stänga gångfållan innebär att de boende i punkt A istället får cykla/gå över
Östermalmsbron vilket innebär 1 minut längre resväg med cykel och 5 minuter längre resväg
till fots för färd till norra delen av industriområdet (Stora Enso samt norra entrén till
BillerudKorsnäs). För färd till BillerudKorsnäs södra entré är det redan idag bättre att använda
Gruvökorset än gångfållan med avseende på restiden.
Startpunkt B
Startpunkt B avser bostadsområdet vid Björnbärsvägen och Hjortronstigen. Det är ett
villaområde och mätpunkten är satt i mitten av bostadsområdets västra del.
B – Stora Enso
För de boende tar det idag ca 10 minuter att cykla respektive 35 minuter att gå mellan bostaden
och entrén till Stora Enso via gångfållan. Att ta sig via Gruvökorset innebär ca 100 meter längre
färdväg vilket inte påverkar restiden med cykel nämnvärt och gångtiden ökar med ett par
minuter. Med bil tar resan ca 8 minuter via Gruvökorset. Restidskvoten mellan cykel och bil
utgör 1,25, vilken inte förändras nämnvärt då gångfållan stängs.
B – BillerudKorsnäs norr
För de boende tar det idag ca 8 minuter att cykla respektive 27 minuter att gå mellan bostaden
och norra entrén till BillerudKorsnäs via gångfållan. Att ta sig via Gruvökorset innebär ca 100
meter längre färdväg vilket inte påverkar restiden med cykel nämnvärt och gångtiden ökar med
ett par minuter. Med bil tar resan ca 7 minuter via Gruvökorset. Restidskvoten mellan cykel
och bil utgör 1,14, vilken inte förändras nämnvärt då gångfållan stängs.
B – BillerudKorsnäs söder
Närmsta färdväg för både cyklister och gående mellan bostaden och södra entrén till
BillerudKorsnäs går via Gruvökorset och tar 6 respektive 20 minuter. Att istället cykla/gå via
gångfållan tar 9 respektive 34 minuter. Det är således troligt att de flesta redan idag väljer att
gå/cykla via Gruvökorset och att de därmed inte påverkas av att gångfållan stängs. Med bil tar
resan 5 minuter via Gruvökorset. Restidskvoten mellan cykel och bil utgör 1,2 via Gruvökorset.
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Summering
Att stänga gångfållan innebär att de boende i punkt B istället får cykla/gå via Gruvökorset för
färd till norra delen av industriområdet (Stora Enso samt norra entrén till BillerudKorsnäs).
Detta medför inte någon nämnvärd ökning av restiden med cykel men ett par minuters längre
restid för fotgängare. För färd till BillerudKorsnäs södra entré är det redan idag bättre att
använda Gruvökorset än gångfållan med avseende på restiden.
Startpunkt C
Startpunkt C avser bostäderna kring korsningen Gamla vägen-Orrbygatan. Norr om
Orrbygatan finns villor och söder om gatan finns flerfamiljshus i tre våningar och
boendeparkering.
C – Stora Enso
För de boende tar det idag ca 7 minuter att cykla respektive 23 minuter att gå mellan bostaden
och entrén till Stora Enso via gångfållan. Att ta sig via Östermalmsbron innebär ca 100 meter
längre färdväg vilket inte påverkar restiden med cykel nämnvärt och gångtiden ökar med ett
par minuter. Med bil tar resan ca 5 minuter via Östermalmsbron. Restidskvoten mellan cykel
och bil utgör 1,4 vilken inte förändras nämnvärt då gångfållan stängs.
B – BillerudKorsnäs norr
För de boende tar det idag ca 4 minuter att cykla respektive 15 minuter att gå mellan bostaden
och norra entrén till BillerudKorsnäs via gångfållan. Att ta sig via Östermalmsbron innebär ca
100 meter längre färdväg vilket inte påverkar restiden med cykel nämnvärt och gångtiden ökar
med ett par minuter. Med bil tar resan ca 4 minuter via Östermalmsbron. Restidskvoten mellan
cykel och bil utgör 1 idag (det tar alltså lika lång tid att cykla som att åka bil) vilken inte
förändras nämnvärt då gångfållan stängs.
C – BillerudKorsnäs söder
Närmsta färdväg för både cyklister och gående mellan bostaden och södra entrén till
BillerudKorsnäs går via Gruvökorset och tar 4 respektive 16 minuter. Att istället cykla/gå via
gångfållan tar 6 respektive 22 minuter, det vill säga 2 respektive 5 minuter längre restid. Om
någon av resenärerna ändå föredrar gångfållan i dagsläget innebär en stängning av denna att
de får kortare resväg, men tvingas välja en annan passage. Med bil tar resan 3 minuter via
Gruvökorset. Restidskvoten mellan cykel och bil via Gruvökorset utgör 1,3.
Summering
Att stänga gångfållan innebär att de boende i punkt C istället får cykla/gå via Östermalmsbron
för färd till norra delen av industriområdet (Stora Enso samt norra entrén till
BillerudKorsnäs). Detta medför inte någon nämnvärd ökning av restiden med cykel men ett
par minuters längre restid för fotgängare. För färd till BillerudKorsnäs södra entré är det redan
idag bättre att använda Gruvökorset än gångfållan med avseende på restiden.
Startpunkt D
Startpunkt D avser bostäderna längs Övre Villagatan. I området finns villor och vald startpunkt
är placerad i höjd med gångfållan.
D – Stora Enso
För de boende tar det idag ca 6 minuter att cykla respektive 20 minuter att gå mellan bostaden
och entrén till Stora Enso via gångfållan. Att ta sig via Östermalmsbron innebär ca 300 meter
längre färdväg och en ökad restid om ca 1 minut med cykel och ca 4 minuter med gång. Med
bil tar resan ca 5 minuter via Östermalmsbron. Restidskvoten mellan cykel och bil utgör 1,2
idag vilken ökar till 1,4 då gångfållan stängs.
D – BillerudKorsnäs norr
För de boende tar det idag ca 4 minuter att cykla respektive 12 minuter att gå mellan bostaden
och norra entrén till BillerudKorsnäs via gångfållan. Att ta sig via Östermalmsbron innebär ca
300 meter längre färdväg vilket ger en ökad restid om max 1 minut med cykel och ca 4 minuter
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med gång. Med bil tar resan ca 4 minuter via Östermalmsbron. Restidskvoten mellan cykel och
bil utgör 1 (det tar alltså lika lång tid att cykla som att åka bil) vilken inte förändras nämnvärt
då gångfållan stängs.
D – BillerudKorsnäs söder
Närmsta färdväg för både cyklister och gående mellan bostaden och södra entrén till
BillerudKorsnäs går via Gruvökorset och tar 4 respektive 13 minuter. Att istället cykla/gå via
gångfållan tar 5 respektive 19 minuter. Om någon av resenärerna ändå föredrar gångfållan i
dagsläget innebär en stängning av denna att de får kortare resväg, men tvingas välja en annan
passage. Med bil tar resan 3 minuter via Gruvökorset. Restidskvoten mellan cykel och bil utgör
1,3 via Gruvökorset.
Summering
Att stänga gångfållan innebär att de boende i punkt D istället får cykla/gå över
Östermalmsbron vilket innebär upp till 1 minut längre resväg med cykel och ca 4 minuter
längre resväg till fots för färd till norra delen av industriområdet (Stora Enso samt norra entrén
till BillerudKorsnäs). För färd till BillerudKorsnäs södra entré är det redan idag bättre att
använda Gruvökorset än gångfållan med avseende på restiden.
Diskussion
Att stänga gångfållan innebär att de boende i mellersta och norra Grums istället får använda
Östermalmsbron, medan de i södra Grums får närmare via Gruvökorset. Restiden med cykel
förändras med upp till 1 minut medan gångtiden ökar med upp till ca 5 minuter. De som bor i
jämnhöjd med gångfållan påverkas mest då dessa har närmast till denna passage. De som bor
i höjd med eller norr om Östermalmsbron använder troligtvis bron redan idag. Om någon av
dessa resenärer ändå föredrar gångfållan kommer deras restid i alla fall inte att förlängas till
följd av att gångfållan stängs då det inte innebär en omväg för dem att välja bron. För dem som
bor i södra delen av Grums är det närmast att ta sig över väg och järnväg till Gruvön via
Gruvökorset, varpå inte heller dessa resenärer kan antas påverkas av att gångfållan stängs.
I de fall där restiden är i princip densamma mellan två rutter är det andra faktorer som
påverkar vägvalet, exempelvis omgivning, upplevd trygghet, utformning mm.
Undersökningen visar att den faktiska restiden mellan bostadsområdena väster om järnvägen
och industriområdet öster om järnvägen inte förändras så mycket till följd av att gångfållan
stängs. För cyklister ökar restiden med upp till ca 1 minut och för gående upp till ca 5 minuter.
Dock kan stängningen ändå innebära stora konsekvenser för de resenärer som idag använder
gångfållan då de tvingas byta färdväg. Fem minuters gångtid kan dock upplevas långt. Även
om den faktiska restiden inte är längre än ett par minuter kan den upplevda skillnaden vara
betydligt större. Det faktum att man är tvungen att ta en omväg, oavsett hur lång den är, kan
uppfattas besvärande. Ju långsammare färdsätt man använder desto mer påfrestande kan en
restidsökning upplevas, en del fotgängare kan uppleva 5 minuters extra restid som för långt.
Huruvida detta skulle innebära att de byter färdmedel är svårt att svara på.
Restidskvoten cykel-bil underskrider 1,5 i samtliga reserelationer som undersökts vilket
innebär att cykeln kan anses vara ett konkurrenskraftigt alternativ till bilen.
Östermalmsbron och Öbergsgatan kommer att utvecklas till ett mer attraktivt gång- och
cykelstråk, vilket också kan påverka de anställdas val av färdväg då gångfållan stängs. Åtgärden
är beslutad av Trafikverket och Grums kommun, som sökt statlig medfinans för 2018 att
iordningsställa ett gång- och cykelstråk över Östermalmsbron ner mot infarten till
BillerudKorsnäs.
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Bilaga 3 – Problembeskrivning och möjligheter
(Bruttolista)

Trafiksäkerhet
Brister/problem
-

Många upphinnandeolyckor.

-

Olyckor som beror av halka.

-

Många tillbud och konflikter, som inte leder till direkt olycka.

-

Både plankorsningen järnväg/väg med Sveagatan, Timmerleden och Edsholmsgatan har
problematik då påfartsfälten och/eller accelerationsfälten är för korta i relation till den höga
hastigheten på vägen, vilket skapar osäkra utkörningar samt låg kapacitet och köbildning ut i
andra körutrymmen.

-

Gångfålla avlägsnas, risk för obehörigt spårbeträdande.

-

Många rödljuskörningar i Gruvökorset.

-

Många incidenter vid Timmerleden/E18, som inte syns i statistiken

-

Anslutningen vid småbåtshamnen vid Gruvön är högt trafikerad sommartid och har en
svag utformning

Möjligheter/styrkor
-

Större delen är mötesseparerad, utökad mötesseparering?

-

Överlag god sikt korsningarna.

Trygghet
Brister/problem
-

Ökad lastbilstrafik påverkar de som går och cyklar, de känner sig otrygga.

-

Ovana förare i Sågverksavfarten tillsammans med ökad andel tung trafik utgör en
trygghetsproblematik.

-

Edsholmsgatan, smittrafik innebär risk att fastna på spåret med bil.

-

På grund av få gc-vägar tvingas gc-trafikanter gå/cykla i blandtrafik.

-

Falsk trygghet vid signalreglerad passage i Gruvökorset.

-

Refuger är på vissa ställen för smala vid passager.
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Tillgänglighet
Brister/problem
-

Ovana förare i Sågverksavfarten tillsammans med ökad andel tung trafik utgör en
trygghetsproblematik.

-

Edsholmsgatan, smittrafik innebär risk att fastna på spåret med bil.

-

På grund av få gc-vägar tvingas gc-trafikanter gå/cykla i blandtrafik.

-

Falsk trygghet vid signalreglerad passage i Gruvökorset.

-

Refuger är på vissa ställen för smala vid passager.

-

Mötesseparering skapar barriäreffekter med färre passagemöjligheter för oskyddade
trafikanter

-

Ökad trafikmängd påverkar tillgängligheten i Gruvökorset för samtliga trafikslag.

-

Oskyddade trafikanter kan inte ta sig längsmed och över vägen på vissa ställen.

-

Tydligheten i stråket är lågt för oskyddade trafikanter, kan vara svårt att hitta mellan
kommunala gc-vägar eller blandtrafikvägar över stråket.

-

Busshållplatserna är inte standardiserad och tillgängligheten är låg för såväl ordinarie
resenärer som personer med funktionsvariation.

-

Det är låg tillgänglighet för gc-trafikanter med dåliga gc-vägar till industriområdet.

-

Nyängsrondellen påverkas av kommande exploatering och kapaciteten inför en sådan
förändring behöver utredas.

-

Framkomligheten på vägen är låg till och från samhället i Gruvökorset.

-

Järnvägsspåret utgör en barriäreffekt för oskyddade trafikanter

-

Magasinen vid plankorsning väg/järnväg är för korta.

-

Ojämn beläggning och annat markmaterial skapar dålig tillgänglighet för oskyddade
trafikanter.

-

Korsningen utgör en del av ett större stråk till norra Sverige.

-

Järnvägen har kommande krav utifrån behov grundande i utökade godstransporter
med 50 % ökning till 2030.

-

Idag har långa transporttåg på 750 meter och mer inte möjlighet till att trafikera
stråket.

-

Risk och konsekvens vid brohaveri medför stora konsekvenser för järnväg och bilväg
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-

Vänersjöfarten utgör stora möjligheter.

-

Oskyddade trafikanter till/från Nyängen.

-

Problem kring Edsholmsgatan och söderut, med GC på samma bro som europavägarna.

-

Trång ytterkurva och smal sektion, vid bron över Slottsbrosundet, otrygghet och låg
tillgänglighet oskyddade trafikanter.

-

Möjlighet att ha en annan placering av in- och utfart till Gruvön,

-

En brist är bron över Slottsbrosundet som utgör en sårbarhet.

-

GC-nätet har brister Slottsbron-Grums tätort och Nyängen-E45.

-

Brist på långa mötesstationer på järnvägen, i Grums. Rör inte bara Grums, även hela
nationella stråket.

-

Personalparkeringen är flyttad och nya åtgärder bör anpassas efter detta.

Möjlighet/behov
-

Utökade verksamheter på Gruvön är i behov av möjlighet till att förlänga tågset och
utöka godstrafikeringen till ön.

-

Tillgänglighet för alla trafikslag

-

Tillgängligt system för alla, unga och gamla, människor med olika fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar

-

Utbyggnad av hållplats vid sågverket.

-

Behov av bättre GC-väg Grums station till Gruvön

-

Enskilda vägar mellan Gruvön och Nyängsrondellen är privatägda och kan egentligen
inte nyttjas av andra verksamheters fordon

Jämställdhet
Brister
-

Fler kvinnor åker kollektivt än män och män åker i större utsträckning bil. Stråket har
större infrastruktursatsningar på biltrafikens behov än för gående, cyklister och
kollektivtrafikresenärer.

Möjlighet/behov
-

Tendens till ökad andel kollektivtrafikresenärer ger ökad marknadsandel
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Miljö
Brister
-

Många stopp och start vid gruvökorset ger höga bullernivåer och utsläpp.

Möjlighet/behov
-

Mer godstransporter från lastbil till spår

-

Ökad andel cyklister gentemot bil, vid utbyggt gc-nät och förbättrade passager

-

Ökad andel kollektivtrafikresenärer

-

Möjlighet att flytta gods från lastbil till sjöfart

Det finns ett behov av grunda åtgärdsanalysen med kunskap i situationen avseende dagvatten
och översvämningsrisk.

Övergripande för stråket
Brister/problem
-

Arbetsplatserna Stora Enso och BillerudKorsnäs skapar inpendling till kommunen
vilket är en möjlighet för samhällsutvecklingen, men alstrar arbetspendling/trafik som
ger utmaningar för vägsystemet.

-

Bullerberäkningar görs löpande och sanering görs vid behov.

-

E18/E45 används till lokal trafikering inom Grums kommun

-

Rasrisk längsmed hela sträckan pga. närhet till vatten

Möjlighet/behov
-

Estetisk tilltalande miljö längsmed E18/ E45.

Utformningsfel/ägandefrågor
Edsholmsgatan
-

Buss stannar i cykelkörfält vid Edsholmsgatan, gående går i cykelkörfält
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-

Passage mellan hållplatser vid Edsholmsgatan är mycket dålig avseende
tillgänglighetskrav och ansluter inte till gångbanor trots hög trafikering, gående tvingas
gå i cykelfält och i busskörfält.

-

Utrymmet vid bommarna är för korta vid Edsholmsgatan, för insvängande och väjande
fordon

-

Passager vid Gruvökorset är relativt långa för gående med låg gånghastighet

Gruvökorset
-

Magasinet på E18/E45 från norr in mot Gruvövägen är för kort.

-

För kort vänstersvängskörfält norrgående Gruvökorset. (Gäller fler korsningar)

-

Bomfällning skapar rött ljus i Gruvökorset för insvängning på Sveagatan, vilket är ett
problem.

-

Förlängda industrispår konkurrerar om ytorna vid Gruvökorset

-

Timmerleden är inte konstruerad för att bära mycket och tung trafik, vilket även gäller
för övriga enskilda vägar i området

-

Driftstörningar på trafiksignaler i Gruvökorset

-

Många rödljuskörningar i Gruvökorset
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Trafikverket, 652 26 Karlstad Besöksadress: Hamntorget
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se
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