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Figur 1.1-1. Översikt över väg 372 mellan Skellefteå och Skelleftehamn.
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Sammanfattning
Väg 372 är en viktig pendlingsväg mellan Skellefteå och Skelleftehamn som ansluter mot
hamnen och Rönnskärsverken. Vägen är sedan tidigare utpekad som en av de 100 farligaste
i Sverige. Problemen härrör främst till korsningsolyckor varför åtgärdande av korsningar
pågår. Korsningarna vid Mullbergsvägen och Risbergsgatan är ombyggda till cirkulationer.
Korsningen Svedjevägen byggs om till cirkulation under 2019.
Northvolt planerar för etablering av en batterifabrik i Skellefteå i anslutning till väg 372.
Skellefteå kommun uppskattar att full utbyggnad av batterifabriken kan generera totalt cirka
5000 nya arbetstillfällen, varav cirka 2500 i själva fabriken. Även andra aktörer planerar att
etablera sig i området. Förutom annan trafik till och från industriområdet kommer byggandet
av fabriken att generera byggtrafik under ett antal år framöver. Byggstart för första etappen
av totalt fyra, skedde under våren 2018.
Väg 372 ingår i den regionala hastighetsöversynen. Från 2018-10-15 gäller Skellefteå
kommuns lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på väg 372 i Skellefteå där
högsta tillåtna hastigheten längs vägen är 80 km/timme.
Syftet med åtgärdsvalsstudien är se över vilka anspråk som finns på vägen och vad som
behöver åtgärdas ur trafiksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt.
För att kunna utvärdera de föreslagna åtgärderna har fyra projektspecifika mål formulerats:
1. God funktion och ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Oskyddade trafikanter ska kunna ta sig tryggt, säkert och gent över och längs med väg 372.
Med det menas att gång- och cykelvägnätet ska vara sammankopplat till och ifrån olika
målpunkter och möjliggöra ökad gång- och cykeltrafik vilket därmed bidrar till hållbar
utveckling och förbättrad folkhälsa. Kommunens mål är att cykeltrafik ska utgöra minst 44
% av andelen resor som är kortare än fem kilometer till år 2030.
2. God funktion och ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafikresande.
God standard på hållplatser och närhet till relevanta mål- och bytespunkter, vilket ska
bidra till hållbarare resval och påverka restidskvoten positivt för buss i förhållande till bil.
Kommunens mål är en fördubbling av kollektivtrafikresande till år 2030.
3. God funktion och ökad trafiksäkerhet för fordonstrafik.
Utformningen ska bidra till ökad trafiksäkerhet och jämnare trafikrytm för näringslivets
transporter och arbetspendling längs och tvärs väg 372. Vägens utformning ska följa
rådande regler samtidigt som hänsyn tas till eventuella dispenstransporter så att
framkomlighet för transporterna kan bibehållas.
4. Goda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer.
Tydlig utformning och gestaltning som inte ökar bullerstörningar, bidrar till ökad trygghet
och säkerhet som exempelvis säker skolväg och att möjligheter till rekreation och friluftsliv
inte begränsas av barriäreffekter.
Åtgärdsvalsstudien har bland annat genomförts utifrån tre workshops med aktörer och
intressenter som bedömts kunna bidra i arbetet med att beskriva problembilden, arbeta med
mål samt föreslå åtgärder. Arbetet har även inkluderat möten med Norrbotniabananprojektet,
med representanter från planerade batterifabriken, samt platsbesök med mera.
Vid workshops stämdes mål- och problembilden av och åtgärdsförslag togs fram. Vidare
diskuterades de funktioner och egenskaper som behövs för vägsträckan samt hur resandet
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kan påverkas i mer hållbar riktning. Till sist diskuterades de föreslagna åtgärderna och
prioriteringen av åtgärderna. Diskussionen handlade om åtgärder som ger bäst effekt,
åtgärder som bör göras först och åtgärder som kan göras senare. Även eventuella sekundära
effekter/konsekvenser som bör beaktas diskuterades.
Inriktningen på åtgärdsvalen handlar framförallt om åtgärder som ger god måluppfyllelse
för de projektspecifika målen om trafiksäkerhet och tillgänglighet. Fullt utbyggd mötesfri väg
(2+1) med standard enligt motortrafikled har inte prioriterats som huvudsakligt alternativ
för fortsatt arbete eftersom det i dialog under arbetet med åtgärdsvalsstudien framgått att
hastigheten inte är avgörande. Ett jämnt ﬂöde på väg 372 med få start och stopp ansågs
däremot vara viktigt, speciellt gällande den tunga trafiken. De föreslagna åtgärderna
möjliggör ändå en framtida mötesfrihet, flera av åtgärderna är sådana som också behövs
inför en eventuell framtida mötesseparering.
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1 Bakgrund
1.1 Varför behövs åtgärder? Varför just nu?
Väg 372 är en viktig pendlingsväg mellan Skellefteå och Skelleftehamn som ansluter mot
hamnen och Rönnskärsverken, se figur 1.1-1. Vägen är sedan tidigare utpekad som en av de
100 farligaste i Sverige. Problemen härrör främst till korsningsolyckor varför åtgärdande
av korsningar pågår. Korsningarna vid Mullbergsvägen och Risbergsgatan är ombyggda till
cirkulationer. Korsningen Svedjevägen byggs om till cirkulation under 2019. Korsningarna
redovisas i figur 1.4-2.
I industriområdet Bergsbyn, i anslutning till väg 372 i Skellefteå (se figur 1.1-1.) planerar
Northvolt etablering av en batterifabrik. Skellefteå kommun uppskattar att full utbyggnad av
batterifabriken kan generera totalt cirka 5000 nya arbetstillfällen, varav cirka 2500 i själva
fabriken. Under ett antal år framöver kommer byggandet av batterifabriken att generera
byggtrafik. Byggstart för första etappen av totalt fyra, skedde under våren 2018. Även andra
aktörer planerar etablera sig i området. Utbyggnaden kommer att ske etappvis under ett
antal år.
2018 togs beslut i kommunfullmäktige om att hösten 2019 införa ett nytt system för
kollektivtrafiken i Skellefteå kommun. Fokus planeras ligga på arbetspendling, samt kulturoch fritidsresor. Skolskjutsar övergår i större utsträckning än idag till beställningstraﬁk.
Sträckan har ingått i Regional hastighetsanalys, vilket innebär en systematisk anpassning av
hastighetsgräns till vägars säkerhetsstandard. Från 2018-10-15 gäller Skellefteå kommuns
lokala trafikföreskrifter om högsta tillåten hastighet på väg 372 i Skellefteå där högsta tillåtna
hastigheten längs vägen är 80 km/timme.
Vidare har brister i tillgänglighet och trafiksäkerhet vid hållplatserna i Getberget och Morön,
(se figur 1.4-2) pekats ut i Länstransportplanen. Oskyddade trafikanter passerar över väg
372 i plan för att nå busshållplatserna. Porten under väg 372 i anslutning till hållplatserna
används inte i tillräcklig utsträckning.
Syftet med denna åtgärdsvalsstudie har varit att se över vilka anspråk som finns på vägen
och vad som i så fall behöver åtgärdas ur trafiksäkerhets- och tillgänglighetssynpunkt. Även
målhastighet har analyserats som en grund för de åtgärder som föreslås.

1.2 Arbetsprocessen och organisering av arbetet
Åtgärdsvalsstudier ligger från och med 1 januari 2013 till grund för alla infrastrukturprojekt
som genomförs. En åtgärdsvalsstudie (ÅVS) är en förberedande studie som innebär en
förutsättningslös trafikslagsövergripande analys med tillämpning av fyrstegsprincipen. Med
förutsättningslöst menas att flera möjliga utvägar för att åtgärda ett problem utan att vara
låst vid tidigare framtagna lösningar ska testas kritiskt.
Avsikten är att planeringsprocessen ska vara effektiv, öka möjligheterna till samverkan med
lokal planering och bidra till ett bättre samspel mellan olika intressen. Planeringsprocessen
och särskilt metodiken för åtgärdsval enligt fyrstegsprincipen förväntas säkra
kostnadseffektiva lösningar som beaktar alla trafikslag och färdmedel liksom alla typer
av åtgärder. Det handlar både om hushållning med resurser och om bidrag till hållbar
samhällsutveckling.
Åtgärdsvalsstudien ska i första hand beskriva hur en viss funktion och kvalitetsnivå kan
uppnås. Åtgärderna kan antingen genomföras i närtid inom ramen för redan planerad
verksamhet eller prioriteras inom ramen för de nationella eller regionala planerna för
transportsystemet. Det är följaktligen i åtgärdsvalsstudier som avgränsade projekt och
7

åtgärdspaket formuleras på en övergripande nivå.
Arbetet med åtgärdsvalsstudien dokumenteras löpande i rapportformat. Rapporten är
utarbetad enligt Trafikverkets metodik för åtgärdsvalsstudier Åtgärdsvalsstudier - nytt steg i
planering för transportlösningar, handledning 2015:171.
1.2.1 Metodik
Arbetsmetodiken för en åtgärdsvalsstudie är indelad i fyra faser enligt figur 1.2-1.

Figur 1.2-1. Åtgärdsvalsstudiens fyra faser.

1. Initiera
Initieringsfasen ska leda till ett startbeslut som flera aktörer kan komma överens om att
tillsammans genomföra och bekosta åtgärdsvalsstudien. Syftet preciseras, omfattningen samt
en första geografisk avgränsning genomförs och intressenter identifieras.
2. Förstå situationen
Här inleds en dialog med flera aktörer och intressenter. Här studeras förhållanden,
förutsättningar, behov, brister och problem utifrån de övergripande målen samt de utpekade
funktionerna och kvaliteterna som eftersträvas för transportsystemet. Fakta samlas in och
en eller flera dialogtillfällen kan behövas beroende på studiens komplexitet. Avstämning sker
mellan aktörer om problem och syfte samt om mål för lösningarna.
3. Pröva tänkbara lösningar
Tänkbara lösningar identifieras och analyseras utifrån fyrstegsprincipen och framtagna mål.
En gallring av de alternativa lösningarna genomförs utifrån bedömning av deras effekter,
konsekvenser, måluppfyllelse och kostnader jämfört med nyttan av åtgärderna.
4. Forma inriktning och rekommendera åtgärder
Utifrån de bästa lösningarna formas en övergripande inriktning där förslag till
rekommenderade åtgärder, inklusive kostnader, effekter och konsekvenser, utarbetas.
En viktig del i processen är att fånga upp berörda aktörers kunskap. I åtgärdsvalsstudien för
väg 372 har det arbetet skett via workshopar.
Den första workshopen i arbetet med åtgärdsvalsstudien handlade om att förstå situationen
och att komma fram till en problembild. Även arbetet med att pröva tänkbara lösningar och
föreslå åtgärder påbörjades.
Under workshop 2 diskuterades funktioner och egenskaper som behövs för vägsträckan samt
hur resandet kan påverkas i mer hållbar riktning.
I workshop 3, i slutet av åtgärdsvalsprocessen, diskuterades föreslagna åtgärder och
prioritering av åtgärderna. Diskussionen handlade om åtgärder som ger bäst effekt, åtgärder
8

som bör göras först och åtgärder som kan göras senare. Även eventuella sekundära effekter/
konsekvenser som bör beaktas diskuterades.

1.3 Tidigare planeringsarbete och gällande planer
1.3.1 Regionala planer
Länstransportplanen
Länstransportplanen (LTP) för Västerbottens län 2018-2029 anger den strategiska
inriktningen för länets transportinfrastruktur inför kommande tolvårsperiod.
Länstransportplanen innehåller väginvesteringar och trafiksäkerhetsåtgärder på länets
statliga vägnät. Den innefattar också bidrag till bland annat åtgärder på det kommunala
vägnätet samt vissa kollektivtrafikåtgärder. Satsningarna i länstransportplanen ger positiva
effekter i form av bättre trafiksäkerhet, framkomlighet och regionförstoring.
Trafikförsörjningsprogrammet
Regionala kollektivtrafikmyndigheten (RKM) ska regelbundet fastställa mål för den regionala
kollektivtrafiken i form av ett trafikförsörjningsprogram. Trafikförsörjningsprogrammet
utgör en utgångspunkt för arbetet som gör det möjligt att utveckla kollektivtrafiken i
Västerbotten till ett hållbart trafikslagsövergripande transportsystem med ambitionen
att öka antalet resande. Programmet utgår från de nationella transportpolitiska
målen och är samordnat med den regionala utvecklingsstrategin. Det senaste
trafikförsörjningsprogrammet i Västerbotten togs fram år 2016.
Regional utvecklingsstrategi (RUS) 2014-2020
Regeringen har gett samtliga län i uppdrag att ta fram en regional utvecklingsstrategi (RUS).
Västerbottens utvecklingsstrategi utgavs år 2013 och tar sin utgångspunkt i de framtida
utmaningar och möjligheter som länet står inför.
Den regionala utvecklingsstrategin framhåller i sin prioritering bland annat att särskild fokus
måste riktas mot att utveckla ett effektivare och mer hållbart transportsystem. Västerbottens
trafik- och infrastruktursystem är viktiga för den regionala utvecklingen. Länets vidsträckthet,
spridda befolkningskoncentrationer och skiftande förutsättningar gör att högkvalitativa och
tillgängliga transporter är en avgörande framtids- och utvecklingsfråga. Arbetet med att ta
fram en ny RUS för perioden 2020-2040 pågår.
1.3.2 Kommunala planer
Skellefteå 2030
Skellefteå 2030 är kommunens strategiska plan med syfte att nå målet med 80 000
invånare år 2030. Strategin pekar ut fyra övergripande områden att prioritera i framtida
utvecklingsarbete. I strategiområdet Övergripande avstånd finns ett övergripande mål
Effektiva resor och godstransporter, som syftar till att det ska vara enkelt att resa till och
från Skellefteå, även från orter utanför kommunen. Oavsett om det gäller godstransporter
eller persontrafik är transportmedlet ändamålsenligt, effektivt och hållbart.
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Översiktsplan
Skellefteå kommuns översiktsplan antagen 1991 ska ge vägledning för beslut om hur
kommunens mark- och vattenområden ska användas, samt hur den byggda miljön
ska användas och utvecklas. Översiktsplanen är till stora delar inaktuell och har delvis
aktualiterats av fördjupade översiktsplaner.
Det finns en fördjupning av översiktsplanen för Skelleftedalen antagen 2011. Den fördjupade
översiktsplanen styr markanvändningen längs väg 372. Den fördjupade översiktsplanen för
Skelleftedalen ska revideras. Det ﬁnns även en fördjupning av översiktsplanen för kusten
antagen 2010.
Det finns en fördjupad översiktsplan för östra delen av Skelleftehamn antagen 2011.
Översiktsplanen behandlar framtida utbyggnadsriktningar för hamnverksamheten. I planen
anges att kommunens vision är att hamnen, industriverksamheter och infrastruktur ska ges
en hållbar utveckling. Vidare betonas att hamnytor och infrastruktur ska anpassas till en
ökad godsvolym så att pågående verksamhet kan bedrivas och utvecklas vidare.
Skellefteå kommun upprättar en ny fördjupad översiktsplan som föreslår flera nya framtida
etableringsområden för både bostäder och näringsverksamheter i anslutning till hela
sträckningen av väg 372. Planhandlingen är för närvarande föremål för samråd.
Detaljplan
Det finns flertal detaljplaner längs väg 372. En detaljplan som är relevant att nämna i denna
åtgärdsvalsstudie är detaljplanen för del av Bergsbyns industriområde. Detaljplanen
redogör för planlagd mark för etablering av en ny industri i stadsdelsområdet Bergsbyns
industriområde, norr om väg 372, på en yta av cirka 200 hektar.
Planförslaget innebär att Torsgatan förlängs till östra Bergsbykorsningen (väg 372). I
förslaget inryms även en gång- och cykelväg, samt cirkulationsplats eller planskild korsning.
Utöver detta nämns i förslaget att planskildheter för oskyddade trafikanter över/under en
förlängd Torsgatan bör studeras ytterligare.
En fullt genomförd etablering av planerad industri skulle medföra ökad belastning på väg 372
enligt detaljplanen.

1.4 Anknytande planering
Industriområdet Bergsbyn, Northvolt med mera
Northvolt planerar för etablering av en batterifabrik med cirka 2 500 anställda i anslutning
till väg 372 i Skellefteå. Skellefteå kommuns bedömning är att verksamhetens etablering
bidrar till en stor befolkningsökning i kommunen och medför därmed ett påtagligt ökat
resande och antal transporter. Den viktigaste kommunikationen och trafikbelastningen
väntas bli på E4 och väg 372. Även andra aktörer planerar etablera sig i industriområdet.
I Skellefteå kommuns detaljplan initierad av Northvolts etablering i industriområdet
Bergsbyn har det pekats ut en tillfällig anslutning till väg 372, samt möjlig framtida
anslutning till 372 såsom cirkulationsplats eller trafikplats. Den tillfälliga anslutningen är
tänkt att tas i bruk under 2019.
Skellefteå kommun planerar att förlänga Torsgatan så att den kan anslutas mot väg
372. Torsgatan blir en del i det nya industriområdet men bedöms även kunna få en
genomfartsfunktion och därmed avlasta del av väg 372.
Norrbotniabanan
Norrbotniabanan är en framtida järnväg som är tänkt att gå längs kusten mellan Umeå och
10

Luleå. Trafikverket arbetar i dagsläget med att ta fram järnvägsplaner för sträckan UmeåSkellefteå. I den nationella transportplanen för 2018-2029 avsätter regeringen pengar till
bygget för sträckan Umeå-Skellefteå. Byggstart för den första etappen ägde rum hösten 2018.
Den delen av Norrbotniabanekorridoren som sträcker sig mellan Ytterbyn och Skellefteå C
i Skellefteå kommun har delats in i tre delsträckor; Södra delen, Mellandelen samt Norra
delen. Norra delen är den del av sträckan som ingår i åtgärdsvalsstudiens geografiska
avgränsning och är cirka 10 km lång. Delsträckan avgränsas i söder av Södra Innervik och

372

Figur 1.4.-1 Föreslaget alternativ för Norrbotniabans sträckning i anslutning till väg 372. Alternativet ligger till grund för fortsatt
projektering.
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i norr av Älvspassagen (Skellefteå C). Flertal alternativa linjer har studerats för sträckan
Norra delen, varav en av dessa föreslås ligga till grund för fortsatt projektering, se figur 1.4-1.
Projektet utreder för närvarande lokalisering av järnvägen som kan innebära stor påverkan
på väg 372.
Skellefteåprojektet
Trafikverket har tagit fram en vägutredning som kallas för Skellefteåprojektet. Skellefteåprojektet är ett samhällsbyggnadsprojekt som har tagits fram i samråd med Skellefteå
kommun. Utgångspunkten är att ändra resvanor och förbättra transportsystemet, samt även
bestämma korridor för framtida E4 genom Skellefteå. Målet med utredningen är ett effektivt
och hållbart transportsystem med en säker och miljöanpassad användning.
Väg E4 nuvarande läge genom Skellefteå centrum skapar problem med luftkvalitet
och tung trafik, och gör att staden inte når upp till klimatmålen. E4 skapar också
trafiksäkerhetsproblem. Det finns även behov av en fullgod bro över Skellefteälven.
Vägutredningen visar att det är Östra leden som uppfyller projektmålen och E4 ändamål bäst.
I den nu gällande nationella transportplanen för åren 2018-2029 har Skellefteåprojektet inte
tilldelats pengar av regeringen.
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Figur 1.4-2. Korsningar som byggts om tidigare, samt korsningar som planeras att byggas om.
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Två korsningar som tidigare varit olycksdrabbade, Mullbergsvägen/Grenvägen och
Risbergsgatan/Bergsbyvägen, har byggts om till cirkulationsplatser. Ytterligare två planeras
att byggas om, Svedjevägen/Hedtorpsgatan, med planerad byggstart cirka år 2019, samt
Östra Leden, vars planerade byggstart är oklar. Cirkulationsplatserna redovisas i figur 1.4-2.

1.5 Övergripande syfte med de lösningar/åtgärder som studerats
Syftet med åtgärdsvalsstudien är att utifrån ett hållbarhetsperspektiv och de nationella,
regionala och kommunala transportpolitiska målen gemensamt identifiera brister och behov,
forma inriktning samt föreslå åtgärder som leder till ökad trafiksäkerhet och tillgänglighet för
samtliga trafikslag längs med och tvärs över väg 372, mellan Skellefteå och Skelleftehamn.
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2 Intressenter
I arbetet med åtgärdsvalsstudien har aktörer och intressenter som bedöms kunna bidra
i arbetet med att beskriva problembilden, arbeta med mål, samt föreslå åtgärder bjudits
in. När åtgärder tas vidare in i till exempel en vägplan kommer samråd att ske med övriga
berörda som då får möjlighet att komma med sina synpunkter.
Den huvudsakliga aktören för åtgärdsvalsstudien är Trafikverket. Andra berörda intressenter
som medverkat i arbetet med åtgärdsvalsstudien är:
•

Skellefteå kommun

•

Region Västerbotten

•

Länstrafiken

•

Kollektivtrafikmyndigheten

•

Polisen

•

Räddningstjänsten

•

Skelleftehamn

•

Skellefteå buss

•

Boliden

•

Northvolt
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3 Avgränsningar
3.1 Geografisk avgränsning
Det studerade området avser väg 372 i Skellefteå och avgränsas geografiskt av E4 i väster och
Rönnskärsverken i öster, se figur 3.1-1. Den berörda sträckan på väg 372 är cirka 18 kilometer
lång.

3.2 Avgränsning av innehåll och omfattning
Innehåll och omfattning i denna åtgärdsvalsstudie är avgränsat till att ta fram åtgärdsförslag
enligt fyrstegsprincipen som förbättrar trafiksäkerhet och tillgänglighet för samtliga
trafikslag inom det avgränsade området.

3.3 Tidshorisont för åtgärders genomförande
I denna åtgärdsvalsstudie föreslås åtgärder där tidshorisonten för genomförande kan variera.

Figur 3.1-1. Avgränsning av åtgärdsvalsstudien, väg 372 från E4 i väster till Rönnskärsverken i öster.
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4 Mål
4.1 Transportpolitiska mål
Det övergripande transportpolitiska målet är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela landet.
Det övergripande målet kompletteras av två jämbördiga mål, ett funktionsmål (tillgänglighet)
och ett hänsynsmål (säkerhet, miljö och hälsa).
Funktionsmål – tillgänglighet
Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
medverka till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet
samt bidra till utvecklingen i hela landet. Transportsystemet ska vara jämställt, det vill säga
likvärdigt svara mot kvinnors respektive mäns transportbehov.
Funktionsmålet ska uppnås genom att transportsystemet utvecklas enligt sju benämningar,
vilka tar fasta på näringslivets och olika medborgargruppers behov av tillgänglighet. Dessa
benämningar eller preciseringar är: Medborgarnas resor, Regional och internationell
tillgänglighet, Jämställt arbete, Personer med funktionsnedsättning, Barns möjligheter,
Kollektivtrafik, Gång och cykel.
Hänsynsmål – säkerhet, miljö och hälsa
Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska
anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt samt bidra till att det övergripande
generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.
Hänsynsmålet definieras i fem grupperingar, dessa är: Omkomna och allvarligt skadade
vägtrafik, Omkomna och allvarligt skadade sjöfart, Omkomna och allvarligt skadade
bantrafik och luftfart, Begränsad klimatpåverkan samt Övriga miljökvalitetsmål och hälsa.
De mål för åtgärder som har tagits fram i åtgärdsvalsstudien innebär en konkretisering av de
transportpolitiska målen för detta projekt.

4.2 Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda
till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar målen
och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. En precisering med bäring på
transportsystemet är ”Begränsad klimatpåverkan”. Till den preciseringen finns även ett
etappmål om 40 % minskade utsläpp av växthusgaser till 2020 utifrån 1990 års nivå.

4.3 Övrigt, klimatmål
FN:s senaste klimatkonferens som ägde rum i Paris i december 2015 resulterade i ett
bindande globalt avtal om minskade utsläpp av växthusgaser. Avtalet ska börja gälla år 2020
och målet är att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader, helst till en
och en halv grad. De nuvarande målen för EU:s eget klimatarbete brukar förkortas 20-20-20.
Det handlar om fyra mål som EU ska nå senast 2020:
•

Minska växthusgasutsläppen med minst 20 %, jämfört med 1990 års nivåer.

•

Sänka energiförbrukningen med 20 %.

•

Höja andelen förnybar energi till 20 % av all energikonsumtion.

•

Höja andelen biobränsle för transporter till 10 %.
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Sverige har åtagit sig att minst 50 % av den totala energianvändningen ska vara förnybar
2020. Riksdagen har dessutom beslutat om ett mål för energieffektivitet, uttryckt som en
minskad energiintensitet med 20 % till 2020 jämfört med 2008. Trafikverket ska på uppdrag
av regeringen jobba mot de nationella klimatmålen. Av dessa berörs transportsektorn av
följande mål:
•

Sverige ska ha en fossiloberoende fordonsflotta till 2030.

•

Sverige ska inte ha några nettoutsläpp av klimatgaser vid 2050.

4.4 Regionala mål
4.4.1 Regional utvecklingsstrategi
Västerbottens regionala utvecklingsstrategi är ett viktigt verktyg för att skapa hållbar tillväxt
och en attraktiv region. Strategin består av sex delstrategier och är en del av ett system av
program och strategier för utveckling. Varje delstrategi innehåller prioriteringar som visar
vilka frågor som länets aktörer gemensamt fokuserar på för att skapa hållbar tillväxt.
I den regionala utvecklingsstrategin framgår att delstrategin ”En tillgänglig och utåtriktad
region” förstärker de system och strukturer som knyter länets samhällen, företag och
medborgare närmare varandra samt närmare andra platser och kulturer. Följande är de
prioriterade områden som ingår i delstrategin:
•

Förbättrad systemfunktion och kapacitet i transportinfrastrukturen.

•

Hållbar och effektiv person- och godstrafik.

•

Stärkt samverkan kring internationellt transportsamarbete med strategisk planering.

•

God tillgång till digital uppkoppling.

•

Utveckla och vidareutveckla internationellt samarbete.

4.4.2 Trafikförsörjningsprogrammet
Det regionala trafikförsörjningsprogrammet är länets strategiska plan för den regionala
kollektivtrafiken. Trafikförsörjningsprogrammet ska enligt lag bland annat innehålla mål
för den regionala kollektivtrafiken, behovet av regional kollektivtrafik i länet, åtgärder för
att skydda miljön samt tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafik
med hänsyn till behov hos personer med funktionsnedsättning. Följande övergripande mål
presenteras i programmet:
•

Kollektivtrafikens marknadsandel av motoriserade resor ökar från 11,9 % år 2010 till
18 % år 2020 och 24 % på sikt.

•

Som ett steg på vägen ökar antalet regionala kollektivtrafikresor från cirka 11 miljoner
år 2011 till cirka 16 miljoner resor år 2020, en 4 % årlig ökning.

•

Den geografiska tillgängligheten förbättras.

•

Öka andelen fordonskilometer i kollektivtrafiken som drivs med förnybara drivmedel
från cirka 7,1 % år 2013 till 25 % år 2020.

4.4.3 Länstransportplanen
Länstransportplanen för Västerbottens län 2018-2029 anger den strategiska inriktningen
för länets transportinfrastruktur för kommande tolvårsperiod och beskriver fördelningen
av investeringsmedel. Planen lyfter fram fyra prioriterade funktioner som är centrala för
jämställd, ekonomisk, miljö- och klimatmässig hållbarhet samt för att länet ska stå sig stark
och växande in i 2030-talet:
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•

En samspelande region

•

Ett samverkande transportsystem

•

Tillgänglighet till Sverige och världen

•

Kapacitetsstark och robust järnväg

I länstransportplanen framgår att väg 372 är ett prioriterat objekt. Enligt planen avsätts 100
miljoner kronor till en eventuell mitträckesåtgärd på väg 372 mellan Skellefteå tätort och
Skelleftehamn. Trafikverket har beslutat att de vägar i länet som har en medelårsdygnstrafik
på mer än 2000 fordon och saknar mitträckesseparering ska ha en hastighetssättning på
80 kilometer i timmen. En mitträckesåtgärd skulle kunna innebära att hastigheten, med
bibehållen trafiksäkerhet, skulle kunna höjas till 100 kilometer i timmen. I planen framgår
även att korsningen väg 372/Svedjevägen och busshållplatserna Morön samt Getberget är
prioriterade objekt. Utöver det är gång- och cykelåtgärder i länet högt prioriterade.

4.5 Lokala mål
4.5.1 Skellefteå 2030
I Skellefteå kommuns utvecklingsstrategi, Skellefteå 2030, framgår att kommunens vision är
att Skellefteå ska vara en framsynt och jämställd tillväxtkommun som är attraktiv att bo och
verka i, med målet att ha 80 000 invånare år 2030.
Utvecklingsstrategin är uppdelad i fyra strategiområden med tre mål för respektive
strategiområde. Målen i sin tur är uppdelade i olika insatsområden. I strategiområdet
Överbryggande avstånd, som är aktuellt för denna åtgärdsvalsstudie satsas det på följande
tre mål:
1. Enkla resor på människors villkor
Målet Enkla resor på människors villkor innebär att det ska vara enkelt att resa i Skellefteå,
både mellan tätorter och inom staden. Detta uppnås genom väl utbyggda lösningar för
kollektivtrafik och gång- och cykeltrafik. Trafiklösningarna ska utvecklas för att möta
kvinnors och mäns olika resmönster och behov utifrån hela resan perspektiv. Detta mål är
uppdelat i tre insatsområden:
•

Stadigt ökande gång- och cykeltrafik

•

Miljövänlig och tillgänglig busstrafik

•

Enkla och säkra bilresor

Målet är att antal resor med kollektivtrafik (exkl. skolskjuts) fördubblas till år 2030.
2. Effektiva resor och godstransporter
Målet Effektiva resor och godstransporter innebär att det ska vara enkelt att resa till
och från Skellefteå, även från orter utanför kommunen. Att både persontrafikresor och
godstransporter ska ske effektivt och hållbart.
3. Tillgänglig delaktighet
Målet Tillgänglig delaktighet innebär att möjligheten till delaktighet i samhället och service
ska vara enkelt. Genom att dra nytta av nya teknologiska genombrott, ett inkluderande
förhållningssätt och nya innovationer kan mötesplatser bli tillgängliga för ännu fler samtidigt
som den service som erbjuds runt om i kommunen utvecklas och blir än mer tillgänglig.
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4.5.2 De lokala miljömålen
Sveriges riksdag har beslutat om 16 miljömål. Skellefteå kommun har koncentrerat dessa
miljömål till fyra lokala mål:
•

Frisk luft utomhus

•

Leva och bo

•

Levande vatten

•

Natur i balans

Skellefteå kommuns lokala miljömål antogs av Skellefteå kommunfullmäktige år 2006. Här
finns övergripande mål till år 2025 och delmål till år 2012. Många av delmålen till 2012 är
uppfyllda, medan andra inte nåtts. Några nya delmål är inte antagna men de övergripande
målen till år 2025 gäller fortfarande.
4.5.3 Kommunens cykelplan
Cykelplanen ska bidra till att uppfylla andra kommunala mål, såsom miljömål, renare
stadsluft och de folkhälsopolitiska målen. Målen för planen är att:
•

Skapa ett logiskt gång- och cykelvägnät som kopplar samman viktiga målpunkter.

•

Öka andelen cykeltrafik genom att förbättra cyklistens förutsättningar i trafiken.

•

Minska antalet cykelrelaterade personskador.

•

Visa på olika förslag till åtgärder för ett ökat cyklande.

Cykelplanens mål 2030
• Huvudcykelnätet består till största delen av separerade gång- och cykelbanor.
•

Cykeltrafik utgör minst 44 % av andelen resor som är kortare än 5 kilometer.

•

Korsningspunkterna med bilvägnätet är utformat enligt framtagna riktlinjer för utformning.

•

Vägvisningen är heltäckande och enhetlig.

•

Där det förekommer cykling i blandtrafik är bilarnas hastighet begränsad till maximalt
30 km/tim.

•

Det finns säkra skolvägar till samtliga grundskolor i kommunen.

•

Nollvisionen mot svårt skadade och dödade.

I en cykelenkät som fanns tillgänglig på Skellefteå kommuns hemsida under 2016 framkom
att de svarande värderar trafiksäkerhet, avstånd och ett sammanhängande cykelnät högst
när man väljer att färdas med cykel. Minst nöjda var de svarande med cykelparkering vid
busshållplatser och cykelvägnätets sammanlänkning.
Målet med Skellefteå kommuns cykelplanering är att cykelvägnätet ska möta och uppfylla
cyklisternas krav och bidra till att fler människor väljer att cykla. Om fler väljer cykeln istället
för bilen får samhället miljövinster i form av minskade utsläpp, och cyklisterna får vinster
i form av bättre hälsa och bättre ekonomi. Vidare är 21 % av alla som dödas eller skadas
allvarligt i trafiken i Skellefteå kommun cyklister. Singelolyckor med cykel utgör en klar
majoritet bland de olyckor som ger allvarliga skador.
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4.5.4 Hållbart resande
Skellefteå kommun arbetar med projektet Framtidsvägen för att fler ska välja hållbara och
säkra resor, till exempel genom att cykla eller åka kollektivt istället för att alltid ta bilen.
Skellefteå kommun har även infört en grön rutt för post, tidningar och sopor på ett flertal
områden i Skellefteå. Utdelning av post, tidningar och hämtning av sopor sker från en sida
av gatan och vinsterna är många. Målet är att skapa en bättre miljö och öka trafiksäkerheten.
Mindre utsläpp, färre stopp och bättre arbetsmiljö är några av de positiva effekterna. Den
nya miljövänliga rutten är ett samarbete mellan Post Nord, Tidningstjänst och Skellefteå
kommun. För kommunen är projektet ett värdefullt led i att bli en hållbar kommun.
4.5.5 Folkhälsopolitiska programmet
Under år 2013 påbörjades arbetet med att revidera det folkhälsopolitiska programmet från
2006. Programmet är ett inriktningsprogram som följer den nationella folkhälsopolitiken
med ett folkhälsomål och elva målområden. Visionen är att Skellefteå kommuns invånare
år 2020 har världens bästa hälsa. Det övergripande målet för folkhälsan är att skapa
samhälleliga förutsättningar för god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.
Samhället behöver planeras för ökad fysisk aktivitet. Det är vardagsmotionen som ger de
största hälsoeffekterna. När individen stimuleras till ökad rörelse genom att cykla och gå
främjas hälsa, miljö och ekonomi.
Målbild
• Skellefteå erbjuder alla sina kommuninvånare de bästa förutsättningarna för daglig
fysisk aktivitet under hela livet och är därmed en föregångare i Sverige.
•

Ökning av cykel- och gångtrafik. Minskning av korta biltransporter.

•

Det ska vara möjligt att cykla och gå tryggt och säkert till alla grundskolor.

•

Alla kommuninvånare har ett naturområde, skog eller park i närheten av sina bostäder, arbetsplatser, skolor och förskolor. Tillgängligheten till friluftsområden förbättras
så att alla ska kunna komma ut i naturen.

•

Förbättra gång- och cykelvägar inom stadsplanerat området så att det sitter ihop i ett
begripligt och fungerande system.
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4.6 Mål för problemlösning
För att kunna utvärdera de föreslagna åtgärderna har fyra projektspecifika mål formulerats:
1.

God funktion och ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.

Oskyddade trafikanter ska kunna ta sig tryggt, säkert och gent över och parallellt med
väg 372. Med det menas att gång- och cykelvägnätet ska vara sammankopplat till och
ifrån olika målpunkter och möjliggöra ökad gång- och cykeltrafik vilket därmed bidrar till
hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa. Kommunens mål är att cykeltrafik ska utgöra
minst 44 % av andelen resor som är kortare än fem kilometer till år 2030.
2. God funktion och ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafikresande.
God standard på hållplatser och närhet till relevanta mål- och bytespunkter, vilket ska
bidra till hållbarare resval och påverka restidskvoten positivt för buss i förhållande till bil.
Kommunens mål är en fördubbling av kollektivtrafikresande till år 2030.
3. God funktion och ökad trafiksäkerhet för fordonstrafik.
Utformningen ska bidra till ökad trafiksäkerhet och jämnare trafikrytm för näringslivets
transporter och arbetspendling längs och tvärs väg 372. Vägens utformning ska följa
rådande regler samtidigt som hänsyn tas till eventuella dispenstransporter så att
framkomlighet för transporterna kan bibehållas.
4. Goda förutsättningar för attraktiva boendemiljöer.
Tydlig utformning och gestaltning som inte ökar bullerstörningar, bidrar till ökad trygghet
och säkerhet som exempelvis säker skolväg och att möjligheter till rekreation och friluftsliv
inte begränsas av barriäreffekter.
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5 Problembeskrivning, förhållanden, förutsättningar
5.1 Problembeskrivning
Problemen i trafikmiljön längs väg 372 kan kopplas till funktionsmålet tillgänglighet och
hänsynsmålen säkerhet, miljö och hälsa. Flera av bristerna och behoven som redovisas nedan
har arbetats fram genom dialogmötet den 13 juni 2018. Beskrivning av brister, behov och
nuläge utgår även från analysen av tillgänglighet och trafiksäkerhet, samt från dialog med
andra pågående projekt som Norrbotniabanan och Northvolt. Brister har även upptäckts
under analys av olycksstatistik, kollektivtrafikutredning och annat underlag samt vid
platsbesök.
5.1.1 Näringslivets utveckling
Väg 372 är en viktig väg för näringslivet och har en betydelsefull funktion i den regionala
utvecklingen. Det är viktigt att åtgärder i transportsystemet inte hindrar hamnens eller
industrins utvecklingsmöjligheter.
Trafiken längs väg 372 består till stor del av pendlingstrafik. Utbyggnad av Northvolts
anläggning, andra planerade industriområden samt utbyggnaden av hamnen bedöms leda till
ökad trafik längs vägen.
Norrbotniabanan, en ny kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå, ska göra det möjligt att resa
och transportera gods mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan planeras gå nära
väg 372 närmast de centrala delarna av Skellefteå. Järnvägen bedöms skapa förutsättningar
för en hållbar samhällsutveckling, ökad konkurrenskraft för näringslivet i bland annat
Skellefteå och en positiv utveckling i hela regionen.
5.1.2 Framkomlighet, tillgänglighet och trafiksäkerhet för godstransporter/
specialtransporter
Under dialogmötet framfördes att väg 372 inte är anpassad för specialtransporter. Det finns
behov av säkra transportmöjligheter som även fungerar för skrymmande transporter och
dispenstransporter, framförallt långa specialtransporter från hamnen.
Det finns fysiska hinder längs vägen för transporterna, t.ex. korsar väg 372 den elektrifierade
järnvägen i plan och därmed är tillgänglig höjd för höga specialtransporter begränsad. Även
låga gång- och cykelbroar över väg 372 utgör ett höjdhinder för specialtransporter. Avfarten
från E4 söderifrån mot väg 372 har bristfällig framkomlighet, särskilt för tung trafik.
Avfartsrampen har brant lutning och trafiken i påfarten till väg 372 ska lämna företräde.
Detta medför att den tunga trafiken måste stanna upp i backen utan ordentligt vilplan. Även
cirkulationsplatser medför problem för framkomligheten för tunga fordon som tar tid på sig
att komma upp i rätt hastighet igen stoppar upp övrig trafik längs väg 372.
5.1.3 Vägutformning, framkomlighet och trafiksäkerhet
Väg 372 är en av Sveriges 100 farligaste vägar. Vägen är ett stort pendlingsstråk med
mycket tung trafik samt många anslutande vägar. Trafikmiljön är otydlig och vägbredden
inbjuder till höga hastigheter och omkörningar. Högsta tillåtna hastighet varierar längs
vägen och det är inte alltid lätt att förstå hur hastigheten är kopplad till vägsektionen. Tung
trafik som stoppar upp trafiken skapar stress för personbilstrafik och kan leda till riskfyllda
omkörningar även om det är 80 km/timme.
Sidoområden och säkerhetszoner uppfyller inte alltid dagens standard. Det finns brister i
skyddsanordningar, räcken och räckesavslut. Även standarden på belysningen är ojämn där
belysningen ofta är bristfällig i korsningar.
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5.1.4 Korsningsutformning och trafiksäkerhet
En stor andel av olyckorna sker i korsningar. Flertalet korsningar längs vägsträckan har
brister i trafiksäkerhet och framkomlighet:
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•

Höga hastigheter längs väg 372, stor och vid korsning med flera körfält samt passage i
plan för oskyddade trafikanter medför låg trafiksäkerhet för alla trafikanter i korsningen väg 372/Östra leden.

•

Bristfällig trafiksäkerhet och framkomlighet i korsning Svedjevägen/väg 372 för både
biltrafik och gång- och cykeltrafik, cirkulation och planskild passage för oskyddade
planeras i korsningen.

•

Sträckan vid cirkulationsplatsen väg 372/Risbergsgatan/Bergsbyvägen har problem
med framkomligheten och trafiksäkerheten även efter ombyggnad med stigning österut som försvårar accelerationen för tyngre transporter och medför därmed risk för
omkörningsolyckor österut.

•

Behov av en tillgänglig och framkomlig korsningspunkt vid Torsgatan/Bergsbyvägen/
Skelleftehamnsvägen/väg 372 kopplat till nya exploateringar norr om väg 372.

•

Trevägskorsning (Granströmsvägen), behov av anslutning för de boende på södra
sidan väg 372. Boende har även behov av att korsa väg 372 till gång- och cykelväg på
den norra sidan av vägen. Bristande trafiksäkerhet för både oskyddade och avsvängande fordonstrafik.

•

Klemensnäsvägen/Mekanvägen och Vänskapsgatan/Mekanvägen är bristfälliga utifrån trafiksäkerhetssynpunkt på grund av överstandard för fordonstrafik på väg 372.
Höga hastigheter längs väg 372, stor och vid korsning med flera körfält samt passage i
plan med väldigt smalt vilplan för oskyddade trafikanter.

•

Kryssarvägen/väg 372 vid Coop är bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt och överstandard för fordonstrafik på väg 372. Höga hastigheter längs väg 372, stor och vid korsning med flera körfält.

•

Fyrvägskorsning Amiralsvägen är bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt för alla trafikanter i korsningen på grund av överstandard för fordonstrafik på väg 372. Höga hastigheter längs väg 372, stor och vid korsning med flera körfält. Behov för säker passage
för oskyddade.

•

Trafikplats väg 827 har bristande trafiksäkerhet i korsningslägen med ramper och
lokalvägnät söder om järnvägen.

•

Fyrvägskorsning/Bensinmack/trevägskorsning (S:t Örjansvägen/infart mot lokstallet/
Näsuddsvägen) är bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt för alla trafikanter i korsningen på grund av rörig trafiksituation med flertal anslutningar, korsande gång- och
cykeltrafik samt siktproblem från lokstallet.

•

Korsningen Södra Hamngatan/väg 372 är bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt på
grund av stor och vid korsning (med stora radier). Bristfällig trafiksäkerhet även för
fordonstrafik på grund av dåliga siktförhållanden samt närhet till järnväg. Brister i
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på grund av utformning av korsningen och
gång- och cykelvägen som gör att oskyddade trafikanter färdas längs och tvärs väg
372.

•

Utformning av korsningen Södra Ringvägen/väg 372 är bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt framförallt för korsande oskyddade trafikanter. Detta på grund av stor och
vid korsning med överstandard för fordonstrafik till sekundärvägen (med stora radier). Bristfällig trafiksäkerhet även för fordonstrafik.

Linjenätsförslaget har som mål att genom taktfast trafik och sömlösa byten skapa
bättre kopplingar med god pålitlighet. På vis erbjuda ett mer attraktivt alternativ
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Hösten år 2019 kommer Skellefteå kommun att införa ett nytt system för kollektivtrafiken
mellan andra stadslinjer men också regionaltrafik.

där fokus ligger på arbetspendling, samt kultur- och fritidsresor. Skolskjutsar övergår i
större utsträckning än idag till beställningstrafik. Beslut om det nya kollektivtrafiksystemet
4.3.1
Linjesträckning
togs
i kommunfullmäktige år 2018. Förslag på förbättringar för att fler ska åka buss handlar
Linjenätet är uppbyggt på 3 linjer (1-3) där samtliga genomgående passerar
bland annat om att räta ut linjer vilket minskar restiden och ökar därmed attraktiviteten
centrum. Linje 1 går från Solbacken och knyter Morö Backe och Morö/Moröhöjden
samt ger bättre utbud i stadstrafiken, se figur 5.1-1. Det föreslås även regelbundna avgångs-/
norr om centrum och Anderstorp söder om centrum. Linje 2 kollektivtrafikförsörjer
ankomsttider
som är enkla att lära sig och tider anpassade för arbetspendling. Uträtning av
Skelleftehamn med Ursviken och Bergsbyn på linjens östra sträckning. Den västra
busslinjen innebär att större del av linjen kan trafikeras på väg 372. Då inga busshållplatser
sträckningen av linje 2 försörjer Sjungandedalen och Klintfors. Linje 3 går från
finns längs väg 372 mellan östra infarten till Bergsbyn och S:t Örjansvägen (Skelleftehamn)
Klintfors via Prästbordet och centrum till Sörböle och slutligen Sunnanå. Se figurer
behöver nya busshållplatser anläggas vid vägen.
nedan för linjenätet.

Figur 5.2-11. Förslag på nytt linjenät, enligt linjenätssutredning.

Figur 9

Förslag på utvecklat linjenät. Grön – linje 1, Röd – Linje 2, Blå linje 3.
Bilden längst ner t.v. visar fortsättningen för linje 2 mot
Skelleftehamn.
5.1.6 Framkomlighet
och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter

Trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter är bristfällig i de större korsningarna där det
idag finns passager i plan eller helt saknas, se kap 5.1.4. Även längs sträckor med många
direktutfarter, exempelvis mellan E4 och Mullbergscirkulationen, samt sträckan ut mot
hamnen söder om Skelleftehamn, är trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter bristfällig.

13 av

Gång- och cykelvägnätet är på vissa delar otydligt och osammanhängande. Det finns behov av
att koppla gång- och cykeltrafiken från Hedensbyn till gång- och cykelstråk in mot centrum,
via någon korsningspunkt vid väg 372.
Rapport
Skellefteå kollektivtrafikutredning
Unr 1320026954
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5.1.7 Boendemiljö
Boende längs väg 372 upplever bullerstörningar från trafiken i bostäder. Trafikverket arbetar
i ett nationellt projekt med att minska bullret längs med statliga vägar och järnväg genom
åtgärder för att nå uppsatta riktvärden för bullernivåer. Vid genomförande av åtgärder
prioriteras bostäderna som är mest exponerade för trafikbuller. Åtgärder som genomförs ska
vara både tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga.
Vägen utgör tillsammans med järnvägen en barriär för oskyddade trafikanter. Väg 372 och
järnvägen går nära varandra längs hela vägsträckan mellan E4 och hamnen.

5.2 Befintliga förhållanden och utveckling
5.2.1 Markanvändning
Riksintressen
Väg 372, väg 827, väg E4, järnvägen ut till hamnen, samt Skellefteå Hamn med farled är
utpekade som riksintresse. Inom utredningsområdet finns även riksintresse för framtida
järnväg som syftar till Norrbotniabanans anslutningskorridor samt för framtida sträckning
för E4, se figur 5.2-1.
Inga övriga riksintressen eller skyddade områden finns.
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Figur 5.2-1. Områden av riksintresse för anlägginingar för kommunikationer längs väg 372.

Befolkning och tätortsstruktur
Skellefteå är en centralort belägen vid kusten i Skellefteå kommun, Västerbottens län. 15
kilometer från tätorten ligger Skelleftehamn, ett samhälle som är uppbyggt kring hamnen
och Rönnskärsverken. Kommunen har cirka 73 000 invånare, varav 36 000 invånare i
tätorten och 3100 invånare i Skelleftehamn.
De nord-sydliga vägarna i Skellefteå har medfört att staden vuxit från älven och utefter
vägarna. Samtidigt har det skett en utglesning av bebyggelsen. Bland annat har många
fritidshus omvandlats till permanentboende, särskilt längs Skellefteälven (Bergsbyn, Tuvan
och Stackgrönnan) och i havsnära lägen (Skelleftehamn och Örviken).
Kring området för åtgärdsvalsstudien finns det för närvarande sex grundskolor. Yttre
Ursviksskolan F-5, Ursviksskolan F-9, Bergsbysskolan F-5, Auraskolan F-2, Örjansskolan 3-9
och Moröskolan F-5. Kommunen har planer på en ny skola F-9 och idrottshall vid korsning
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Torsgatan/Floragatan.
Arbetsplatser och näringsliv
Skellefteå är en industrikommun med bas i gruv- och metallindustri samt sågverk och
träförädlingsindustri. Stora arbetsgivare inom industrin är Boliden Mineral AB, Skellefteå
Kraft AB och Martinssons trä AB. Förutom industrin står den offentliga sektorn, kommunen
och Region Västerbotten för en stor del av arbetstillfällena. De största arbetsplatserna inom
Skellefteå tätort är Skellefteå kommun, Lasarettet och Campus Skellefteå. Rönnskärsverken i
Skelleftehamn har cirka 860 anställda.
5.2.2 Transportsystemet och trafikanter
Vägens funktion
Väg 372 sträcker sig mellan Skellefteå tätort (E4) och Skelleftehamn. Väg 372 har
ursprungligen utformats för transporter till och från hamnen och industriverksamheter.
Vägen ansluter till väg 95 öster om E4. Väg 372 österut är regionens viktigaste led i öst-västlig
riktning och fungerar både som genomfart i staden och som infart till stadens centrala delar.
Väg 372 är en viktig pendlingsväg och en del av ett viktigt regionalt transportstråk. Vägen
ingår i det funktionellt prioriterade statliga vägnätet för dagliga personresor med bil, för
kollektivtrafik med buss och för godstransporter. Den ingår även i Sveriges strategiska vägnät
för tyngre transporter och är rekommenderad väg för transporter med farligt gods. Vägen är
även viktig för turistnäringen.
Dagliga personresor handlar om lokalt eller regionalt resande, resor som är viktiga för
arbets- och studiependling samt resor till centrala servicefunktioner, större handelsområden
och sjukhus. Vägar prioriterade för kollektivtrafik innebär vägar med frekvent busstrafik,
prioriterade stråk eller stomlinjer som de regionala kollektivtrafikmyndigheterna pekat ut.
Prioriterat vägnät för godstransporter omfattar vägar som är nationellt och regionalt viktiga
för långväga godstransporter, med kopplingar till nationellt och regionalt viktiga målpunkter
och noder.
Flertalet vägar ansluter till väg 372, se figur 5.2-3 och 5.2-4 för de större anslutande vägarna.
•

Mullbergsvägen och Grenvägen ansluter väg 372 i en cirkulationsplats.

•

Östra leden går i nord-sydlig riktning mellan E4 och väg 372. Vägen ansluter mot väg

Öst
ra

led
e

n

±

Väg

37 2

Figur 5.2-2. Korsningsutformning väg 372/Östra leden.
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372 i en fyrvägskorsning (typ C) med stopplikt. Korsningen är kanaliserad med trafiköar i primärvägen med ett särskilt körfält för vänstersvängande, samt högeravsvängskörfält från primärvägen. Den har även högerpåsvängskörfält från sekundärvägen. Se
figur 5.2-2.
•

Korsningen med Svedjevägen och väg 372 planeras att byggas om till en cirkulationsplats med byggstart 2019.

•

Risbergsgatan/Bergsbyvägen ansluter väg 372 i en cirkulationsplats.

•

I samband med exploateringen av Bergsbyns industriområde planeras en förlängning
av Torsgatan till väg 372. Torsgatan är en centrumövergripande led i öst-västlig riktning.

•

Väg 827 Sundgrundsleden förbinder E4 söder om Skellefteå med väg 372 och Skelleftehamn. En stor del av de fordon som trafikerar vägen utgörs av tunga transporter
till Skelleftehamn och Hedensbyn. Sundgrundsleden fungerar som förbifart för farligt
gods.

För väg 372, väg 827 och E4 är Trafikverket väghållare. Kommunen och enskilda väghållare
har ansvaret för anslutande vägar. På Skelleftehamns industriområde är det enskilda vägar
där väg 372 ansluter.
Järnväg
Skellefteå är en av de största orterna i Sverige som saknar persontrafik på järnväg.
Den befintliga järnvägen mellan Bastuträsk och Skelleftehamn går på vissa ställen väldigt
nära väg 372. Järnvägen trafikeras idag bara med godstrafik. Godstrafiken på järnväg
fungerar men har tekniska svagheter såsom avsaknad av mötesstation, samt brister
beträffande kraftförsörjning och trafikstyrning. Ett industrispår ansluter från järnvägen
under väg 372 öster om Östra leden till Bergsbyns industriområde. Skellefteå kommun sköter
alla industrispår i kommunen. Kommunen tillhandahåller och förvaltar industrispår till
Hedensbyn, Jörn, Skellefteå Hamn, samt oljehamnen i Skelleftehamn.
Skelleftebanan som ligger mellan stambanan (Bastuträsk) och Skelleftehamn - Rönnskär går
genom Skellefteå tätort och löper parallellt med väg 372 genom staden. Trafik består idag
endast av godstrafik och är främst systemtransporter för Bolidens räkning. Transporterna
består av kopparslig från Aitikgruvan utanför Gällivare och andra insatsvaror till
Rönnskärsverken.
Hamn
Skellefteå Hamn är en stor aktör bland Norrlands hamnar. Hamnen omsätter cirka
två miljoner ton gods årligen och samarbetar med hamnarna i Luleå och Piteå. Detta
samarbetsprojekt kallas North Sweden Seaports. Skellefteå Hamn består av följande
hamndelar:
•

Cementkajen, Cementas anläggning för lossning av cement.

•

Handelshamnen, Skellefteås kommersiella hamn för lastning och lossning.

•

Oljehamnen.

•

Rönnskär, Bolidens fabrikskaj.

Årligen angör cirka 400-430 fartyg hamnen. Rönnskär angörs av ungefär 270 stycken,
Handelshamnen av cirka 140 stycken och Oljehamnen av 12-15 stycken fartyg. De största
varuägarna över hamnen är Boliden, Norra Skogsägarna, Martinssons Trä, Setra, Kuusakoski
och Skellefteå Kraft.
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Figur 5.2-3. Anslutande vägar och gator, västra delen av väg 372.
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Figur 5.2-4. Anslutande vägar och gator, östra delen av väg 372.
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Målpunkter
De stora målpunkterna i området längs väg 372 är framförallt Skellefteå centrum,
bostadsområden längs vägen och Rönnskär. Andra viktiga målpunkter är hamnen, skolor,
fritidsverksamhet och industri samt E4, se figur 5.2-5.
Trafik- och vägförhållanden
Väg 372 har en varierande vägbredd mellan cirka 9 och 13 meter. Vid Norra Bergsbyn finns
en kort sträcka på 14 meter, se figur 5.2-6.
Det finns två sträckor med vajermitträcke längs väg 372. En sträcka på cirka 150 meter
österut från cirkulationsplatsen vid Mullbergsvägen och från cirkulationen Risbergsgatan/
Bergsbyvägen cirka 1,5 kilometer österut. Vägen är utformad med två körfält och utrustad
med sidoräcken av stål och balk på vissa sträckor.
Vägens bärighetsklass är BK4, vilket innebär att den har högsta möjliga bärighet.
Hastighetsgränsen varierar mellan 60-80 km/timme, förutom vid E4 och Skelleftehamn där
högsta tillåtna hastighet är 50 km/timme, se figur 5.2-7.
I VVFS 2009:78 föreskriver Trafikverket att högsta tillåtna hastighet på väg 372 ska vara
80 km/timme längs vägsträckan mellan Morögatan i Skellefteå och Konduktörsgatan i
Skelleftehamn. Skellefteå kommun beslutade den 2018-06-11 med stöd av trafikförordningen
att hela området med Skellefteå tätort och alla stadsdelar till Skelleftehamn ska vara
tättbebyggt område. Från 2018-10-15 gäller Skellefteå kommuns lokala trafikföreskrifter om
högsta tillåten hastighet på väg 372 i Skellefteå.
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Figur 5.2-5. Målpunkter inom området i anslutning till väg 372.
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Figur 5.2-6. Vägbredd inom utredningsområdet. Källa: Nationella vägdatabasen (NVDB).
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Figur 5.2-7. Högsta tillåtna hastighet och trafikmängder längs väg 372.
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Årsmedeldygnstrafik (ÅDT) var 2017 mellan 1 840 fordon/dygn till 10 090 fordon/dygn på
sträckan, där de högsta flödena är in mot Skellefteå centrum. Andelen tung trafik är cirka 7
% förutom vid Skelleftehamn där andelen uppgår till 14 %, se figur 5.2-7. Antal fordon per
årsmedeldygn längs väg 872 (Sundgrundsleden) var 1 980, varav 10 % var tung trafik.
Skellefteå kommuns egna trafikmätningar visar ungefär 4 100 fordon på Svedjevägen, 2 500
fordon på Risbergsgatan och längs Östra leden 6 300 fordon, per dygn.
Gång- och cykeltrafik
Från E4 till Mullbergsvägen går en gång- och cykelväg längs både den södra och norra sidan
av väg 372 med en planskild passage öster om cirkulationsplatsen. Efter cirkulationsplatsen
fortsätter gång- och cykelvägen på norra sidan fram till Getbergsvägen/Morögatan. En
planskild passage finns från Morögatan både under väg 372 och järnväg. En gång- och
cykelväg finns även längs Nygatan, parallellt med väg 372 söder om järnvägen, hela vägen
från centrum till Morön med planskild passage cirka 500 meter väster om Moröskolan.
På en cirka 4,5 kilometer lång sträcka från Morön till cirka 1,2 kilometer öster om
Risbergsgatan saknas gång- och cykelväg och oskyddade trafikanter är hänvisade till
gator med blandtrafik. Planskilda passager under väg 372 finns både öster och väster om
cirkulationsplatsen vid Risbergsgatan/Bergsbyvägen. Det går en gång- och cykelväg söder om
väg 372 längs hela Bergsbyvägen.
Från idrottsplatsen i Norra Bergsbyn går en gång- och cykelväg med bro över väg 372 till
Klemensnäsvägen i Ursviken. En planskild passage finns vid Bergsbyvägens östra anslutning.
Från Skelleftehamn finns en gång- och cykelväg som fortsätter mot Rönnskär.
Norr om väg 372 finns gång- och cykelväg längs Skelleftehamnsvägen genom Ursviken
samt längs Ursviksgatan och St Örjansvägen genom Skelleftehamn. I Skellefteå kommuns
cykelplan från år 2011 framgår det att utbyggnad och åtgärder i det befintliga gång- och
cykelvägnätet sker successivt. En ny gång- och cykelbana planeras anläggas för att
sammanbinda stråken i Ursviken med Skelleftehamn. Gång- och cykelvägens sträckning
längs väg 372 redovisas i figur 5.2-8 och 5.2-9.
Kommunens vision är att där det förekommer cykling i blandtrafik ska bilarnas hastighet
vara begränsad till maximalt 30 km/timme.
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Figur 5.2-8. Gång- och cykelvägar, passager och busshållplatser längs västra delen av väg 372. Källa: Nationella vägdatabasen
(NVDB), Länstrafiken och Skellefteå buss.
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Figur 5.2-9. Gång- och cykelvägar, passager och busshållplatser längs östra delen av väg 372. Källa: Nationella vägdatabasen
(NVDB), Länstrafiken och Skellefteå buss.
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Kollektivtrafik
Längs med väg 372 finns idag elva busshållplatser, se figur 5.2-10 och 5.2-11. Nio av
hållplatserna trafikeras av Skellefteå buss och tre trafikeras av Länstrafiken. Skellefteå buss
trafikerar sträckan med två linjer, linje 2 på vinterturlistan och linje 20 på sommarhalvåret.
På sommarhalvåret trafikeras inte hållplatserna Bergsbyängarna och Bergsvallen.
Länstrafiken trafikerar hållplatserna Hamnen, Kallholmen och Rönnskär med linje 210 och
221. Fördelningen mellan antalet påstigande resenärer på respektive hållplats framgår i
figur 5.2-11. Förslag på nya hållplatslägen enligt Skellefteå kommuns linjenätsutredningen
redovisas i figur 5.2-11.
Skellefteå kommun har en vision där mer än 50% av resorna till Northvoltområdet inom
fem år ska ske kollektivt. Kommunen och Skellefteå buss har därför för avsikt att ta fram ett
förslag på en ny kollektivtrafiklinje även mellan området Northvolt och centrala Skellefteå.

Figur 5.2-10. Översikt över Skellefteå kommuns busslinjenät 2018/2019.
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Figur 5.2-11. Befintliga hållplatser, antal påstigande samt i linjenätutredningen föreslagna nya hållplatser längs väg 372. Källa:
Nationella vägdatabasen (NVDB), Länstrafiken, Skellefteå buss och Skellefteå kommun.

Trafiksäkerhet
Olycksanalysen har gjorts genom utdrag från olycksdatabasen STRADA, Swedish Traffic
Accident Data Acquisition, vilket är ett informationssystem för data om skador och olyckor
inom hela vägtransportsystemet. Fler olyckor än de som är presenterade i tabell 5.2-1 kan ha
inträffat eftersom STRADA bygger på att olyckorna rapporterats in till polis och sjukvård.
För att få ett bra underlag för olycksanalysen har olyckor som inträffat inom de senaste
18 åren analyserats. Under åren 2000-2018 har totalt 269 olyckor med personskador
rapporterats in till STRADA längs väg 372. Av dessa olyckor har totalt åtta olyckor haft dödlig
utgång och sex olyckor definieras som allvarliga olyckor.
I sammanställningen från STRADA för aktuellt tidsintervall har det främst skett olyckor
med motorfordon, 45 singel-, 32 upphinnande-, 32 avsvängande-, 36 korsande- och
elva mötandeolyckor. Av motorfordonsolyckorna är det främst singel-, korsande- och
mötandeolyckor som haft allvarligast utgång. Av dessa hade sju olyckor allvarlighetsföljden
döda eller allvarliga. Detta stämmer väl överens med generell olycksstatistik då krockvåldet
ofta är stort i denna typ av olyckor, se tabell 5.2-1.
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Tabell 5.2-1. Olyckor längs väg 372 under åren 2000-2018.
Olyckstyp

Dödsolyckor

Allvarliga
olyckor

Måttliga
olyckor

Lindriga
olyckor

Totalt

Singel-motorfordon (S)

1

2

4

38

45

Omkörning-motorfordon (O)

0

0

0

1

1

Upphinnande-motorfordon (U)

0

0

1

31

32

Avsvängande motorfordon (A)

0

0

7

25

32
36

Korsande-motorfordon (K)

2

0

3

31

Möte-motorfordon (M)

1

1

2

7

11

Cykel/moped-motorfordon (C)

2

0

3

14

19

Fotgängare-motorfordon) (F)

0

0

3

2

5

Fotgängare singel (G0)

0

1

6

16

23

Cykel singel (G1)

1

2

7

20

30

Moped singel (G2)

0

0

1

8

9

Fotgängare-cyklist (G3)

0

0

0

0

0

Cykel-cykel (G4)

0

0

1

0

1

Cykel-moped (G5)

0

0

0

1

1

Moped-fotgängare (G6)

0

0

0

1

1

G7 (moped-moped)

0

0

0

0

0

G8 (fotgängare-fotgängare)

0

0

0

0

0

Tåg (J)

0

0

0

1

1

Rådjur/hjort (W1)

0

0

0

1

1

Älg (W2)

0

0

0

7

7

Ren (W3)

0

0

0

0

0

Annat vilt (W4)

0

0

0

1

1

Vildsvin (W5)

0

0

0

0

0

Övrigt (V0)

0

0

1

4

5

Tamdjur (V1)

0

0

0

0

0

Traktor/skoter etc.(V3)

0

0

0

2

2

Parkerat fordon (V5)

0

0

0

1

1

Backning/vändning/u-sväng (V6)

1

0

0

4

5

Totalt

8

6

39

216

269

Det har även skett ett flertal olyckor mellan oskyddade trafikanter och motorfordon. Totalt 19
olyckor mellan cykel och motorfordon och sex olyckor mellan fotgängare och motorfordon. I
denna typ av olyckor utsätts den oskyddade trafikanten för ett stort krockvåld och utgången
är ofta svår. Sammanlagt har två allvarliga olyckor mellan fotgängare eller cyklist och
motorfordon skett.
Bland konflikterna som är vanligast återfinns olyckor mellan två personbilar i topp på
statistiken med 94 olyckor. Flertalet olyckor har inträffat i gatu- eller vägkorsningar och
längs aktuell sträcka har 102 olyckor inträffat i eller i direkt närhet till korsningar varav fem
dödsolyckor. Under de senaste åren har två stycken olycksdrabbade korsningar byggts om
till cirkulationsplatser. I STRADA ser man tendenser till att allvarliga olyckor i dessa har
minskat. Ytterligare en olycksdrabbad korsning är under ombyggnad till cirkulationsplats.
Detta kommer på sikt att minska antalet allvarliga olyckor i dessa, speciellt med tanke på att
planskildhet för gång-, cykel- och mopedtrafik har anlagts.
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På den cirka 18 kilometer långa vägsträckan, exklusive korsningar av olika typ, har 88 olyckor
inrapporterats varav fem dödliga/allvarliga olyckor. I olycksunderlaget finns 50 singelolyckor
för oskyddade trafikanter där två tredjedelar av dessa kan ha med vägyta/väglag att göra. De
här olyckorna ger relativt hög andel med svårare allvarlighetsföljd och kan kosta samhället
stora pengar i rehabilitering och minskar tilltron till att röra sig säkert i transportsystemet
som oskyddad trafikant. Här kan mörkertalet vara stort då mindre åkommor inte
nödvändigtvis rapporteras in i STRADA-systemet. En fördjupning av utfallet gällande
inträffade olyckor med koppling till korsningar och sträckor kan ses i bilaga 1. Olyckorna
redovisas i figur 5.2-12 och 5.2-13.
Viltolyckor
I Sverige sammanställer Nationella viltolycksrådet (NVR) statistik över kollision med ren
och vilt som skett längs svenska vägar och järnvägar. Denna sammanställning bygger på
inrapporterade händelser från trafikanter till polisen samt från Trafikverkets databas för
spårvägsfelrapportering. Statistiken visar att det mellan december år 2010 och april år 2018
har inrapporterats 115 viltolyckor (älg och rådjur) och tre renolyckor i utredningsområdet.
Exakt var olyckorna har skett kan vara svårt att avgöra eftersom det ofta kan vara svårt för
trafikanterna att veta sin exakta position.
Viltolyckorna redovisas i figur 5.2-14.
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Figur 5.2-12.Olyckor med olyckstyp och svårighetsgrad längs den västra delen av väg 372.
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Figur 5.2-13. Olyckor med olyckstyp och svårighetsgrad längs den östra delen av väg 372.
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Figur 5.2-14. Viltolyckor längs väg 372.
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5.2.3 Miljöförutsättningar
Landskapet
Landskapsbilden karaktäriseras generellt av ett relativt flackt äng- och parklandskap med
dungar av lövträd samt buskage. På vissa ställen finns även småskaliga odlingslandskap som
avgränsas av barrskog. Mullberget, ett barrskogsområde med berg i dagen, utgör en kontrast
mot det annars relativt flacka landskapet.
Landskapet närmast hamnen är storskaligt och industriellt anpassat. Väg, järnväg och
en större kraftledning fungerar som barriär i området och skär av bostadsområden från
kontakten med vatten.
Natur- och kulturmiljö
Utredningsområdet är starkt påverkat av vägar och andra ingrepp i naturmiljön. Jordarten är
övervägande silt, vilket innebär att det är relativt fuktiga markförhållanden. Längs vägarna
dominerar gräs och ört. Dominerande arter i markskiktet är gräs, rölleka och brännässla.
Linden som växer öster om korsningen mellan väg 372 och Svedjevägen är ett
naturvärdesobjekt då den tillför ett värde avseende biologisk mångfald. Den är ett habitat
för lavar, insekter och fåglar. Även lövträdsdungen som ligger i samma korsning är att
klassificera som naturvärdesobjekt. Den tillför en höjning avseende mångfald i den annars
ensartade naturmiljön med infrastruktur och klippta gräsytor.
Angränsande utredningsområdet finns naturreservaten Kalkstenstjärn och
Innerviksfjärdarna. Även fornlämningar finns angränsande.
Området är en strategiskt viktig plats för rennäringen och samebyn Mausjaure under
vintertid.
Rekreation och friluftsliv
I delar av området finns det en utbyggd infrastruktur för rekreation och friluftsaktiviteter,
dels i form av grusvägar och dels i form av markerade leder och spår. Ett antal cykel- och
sportklubbar använder området i varierande grad, bland annat för ungdomsverksamhet.
Vintertid används området för skidor och skoter. Sporthallar, idrottsplatser, elljusspår med
mera redovisas i figur 5.2-5.
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6 Alternativa lösningar
6.1 Tänkbara åtgärdstyper
Trafikverket tillämpar den så kallade fyrstegsprincipen vid planeringen av tänkbara åtgärder
och ställningstaganden. Fyrstegsprincipen utgår från att transportsystemet ska utformas och
utvecklas utifrån en helhetssyn och att hitta bästa åtgärder för att lösa problem eller brister i
transportsystemet. Genom att använda detta förhållningssätt kan resursslöseri och onödiga
negativa effekter undvikas. Varje enskilt steg i fyrstegsprincipen täcker in olika aspekter och
skeden i utvecklingen av transporter och av vår infrastruktur, se figur 6.1-1.

Fyrstegsprincipen
Tänk om

Åtgärder som kan påverka
behov av transporter och
val av transportsätt.

Optimera

Åtgärder som effektiviserar nyttjandet av befintlig
infrastruktur och fordon.

Figur 6.1-1. Fyrstegsprincipen.

1
2

3
4

Bygg om

Begränsade ombyggnadsåtgärder.

Bygg nytt

Nyinvesteringar och
större ombyggnadsåtgärder.

1. Tänk om
Det första steget handlar om att först och främst överväga åtgärder som kan påverka behovet
av transporter och resor samt valet av transportsätt.
2. Optimera
Det andra steget innebär att genomföra åtgärder som medför ett mer effektivt utnyttjande av
den befintliga infrastrukturen.
3. Bygg om
Vid behov genomförs det tredje steget som innebär begränsade ombyggnationer.
4. Bygg nytt
Det fjärde steget genomförs om behovet inte kan tillgodoses i de tre tidigare stegen. Det
betyder nyinvesteringar och/eller större ombyggnadsåtgärder.
Hållbart resande lägger tyngdpunkten på de två första stegen, som handlar om att bearbeta
attityder och att framhålla och marknadsföra hållbara resval. Det är viktigt att föra en
kontinuerlig diskussion om hur resandet kan optimeras så långt som möjligt.
6.1.1 Inriktning och stråkövergripande behov
Utifrån de mål och den funktion som formulerats för väg 372 under dialogmöten i arbetet
med åtgärdsvalsstudien, samt identifierade behov och brister som finns längs väg 372 har
förslag på åtgärder genererats.
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Inriktningen med åtgärdsvalen efter dialogmöte 2 handlar framför allt om förbättrad
trafiksäkerhet och ökad attraktivitet för alternativa färdmedel som kollektivtrafik och cykel.
Vidare anses det viktigt att väg 372 prioriteras för industrins transporter.
Fullt utbyggd mötesfri väg (2+1) med standard enligt motortrafikled har inte prioriterats
som huvudsakligt alternativ för fortsatt arbete eftersom det i dialogmötet framkom att
reshastigheten inte är avgörande för näringslivets transporter, då 80 km/timme är gällande
hastighet för den tunga trafiken. Ett jämnt flöde utan större accelerationer/retardationer
ansågs vara viktigast enligt Skellefteå Hamn och Bolidens representanter. De föreslagna
åtgärderna möjliggör ändå en framtida mötesfrihet och flera av åtgärderna krävs innan
mötesfrihet genomförs.
Exempel på stråkövergripande behov som framkommit i arbetet:
Tillgänglighet och trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter längs och tvärs väg 372
•

Passager av väg 372 ska ske planskilt för oskyddade trafikanter

•

Gång- och cykelvägsnätet ska byggas ut och ihop

Tillgänglighet till attraktiv kollektivtrafik
•

Kollektivtrafiken ska vara attraktiv för såväl stråkpendlare som boende längs sträckan

•

Påverkansåtgärder viktiga för stöd i beteendeförändring

Minska antalet konfliktpunkter för fordonstrafik (sanera utfarter, körfält, planskildhet)
•

Kompletterande trafiksäkerhetsåtgärder i vissa korsningar

•

Prioritera genomgående trafik på väg 372

•

Framkomlighet och trafiksäkerhet för anslutande fordonstrafik till väg 372

•

Framkomlighet för specialtransporter

6.2 Studerade åtgärdstyper och alternativa lösningar
I tabell 6.2-1 och bilaga 2 finns en sammanställning över de identifierade brister och
behov som studerats i projektet, med föreslagna åtgärder. Där har även en bedömning av
måluppfyllelse av projektmålen gjorts för varje åtgärdsförslag. Tabellen visar både åtgärder
som projektgruppen valt att gå vidare med, men även de bortvalda. Förslagen kan gälla
antingen specifika platser eller längre sträckor.
Beskrivningen av de föreslagna åtgärderna är relativt översiktlig eftersom syftet är att ge
en inriktning till fortsatt arbete. Vissa åtgärder kan genomföras relativt omgående medan
andra kräver att andra beslut till exempel angående Norrbotniabanan och utformningen
av området vid Northvolt. För mer komplexa stråkstudier (som denna) är det inte lämpligt
att i ett så tidigt skede besluta om detaljutformningar, då det krävs fördjupade utredningar.
Sådan kunskap arbetas fram i kommande skeden av vägplaneprocessen som underlag till val
av detaljutformning.
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Alternativa åtgärder har studerats längs hela sträckan från E4 till Rönnskär, men olika
sträckor har olika förutsättningar. De olika förutsättningarna gör att åtgärderna delats in i
följande geografiska grupper, se figur 6.2-1:
•

Åtgärder närmast E4

•

Åtgärder i området som påverkas av NBB (och ev. framtida ny E4)

•

Åtgärder för anslutning till Northvolt samt framtida exploatering i området (inklusive
byggtrafik)

•

Åtgärder Skelleftehamnsvägen - Ursviken (trafiksäkerhet och tillgänglighet)

•

Åtgärder i Skelleftehamn (trafiksäkerhet och tillgänglighet)

Flertalet av åtgärderna som presenteras nedan är av fysisk karaktär. Dessa bör alltid
kompletteras med steg 1-åtgärder som syftar till att främja hållbara transporter och påverka
bilanvändning genom att ändra resenärers attityder och beteenden. Det kan göras med
hjälp av informationskampanjer, samverkan och genom att skapa incitament. Bilberoendet
minskar om det finns goda möjligheter att färdas med kollektivtrafik eller om oskyddade
trafikanter kan röra sig gent och säkert. Samarbeten i tidiga skeden är av största vikt för den
här typen av åtgärder.

Åtgärder närmast E4
E4

94

Åtgärder som påverkas av Norrbotniabanan

814

372

829

839

Åtgärder som påverkas av Northvolt
372

364

Åtgärder Skelleftehamnsvägen - Ursviken
E4

832

828

E4

824

Åtgärder 827
Skelleftehamn

Områdesindelning framtagna åtgärder
0

1

2

© Lantmäteriet, Geodatasamverkan

Figur 6.2-1 Områdesindelning av framtagna åtgärder.
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Tabell 6.2-1. Brister, åtgärder och måluppfyllelse, sorterade från öster till väster. Åtgärder som är mer generella för hela sträckan står först.
Nr/Nr i
bilaga

Problem/brist/
behov som hanteras

Åtgärd som studerats och
bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen.
Se mål i kap 4.6

Gå
vidare
Ja/
Nej/
Föreslaget
i
paket

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

1/1

Långa specialtransporter från
hamnen. Bristande framkomlighet
för specialtransporter. Väg 372 är
inte alltid anpassad för transporterna.

Anpassa utformningen av
korsningarna för specialtransporter genom
temporära eller permanenta
byggnationer.

3,4

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Åtgärd väljs beroende på tidshorisont och
volym på transporter. Sker i ordinarie
verksamhet kring tillståndsgivning för
specialtransporter.

Samordningsplanering med
andra specialtransporter.

2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Se ovan.

2+1-vägar med mitträckesseparering.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Mötesseparering minskar flexibiliteten i
vägnätet gällande specialtransporter vilket
kan fördyra ovanstående ordinarie åtgärder.

Upprustning av befintliga
hållplatser.

2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 2. Åtgärden
bidrar även till att
mål 1 uppfylls.

Ja

Drift- och underhållsaspekter är viktiga kring
dessa åtgärder.

Nya busshållplatser vid väg
372 som är tillgängliga,
attraktiva med bra
cykelparkeringar i anslutning.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 2. Åtgärden
bidrar även till att
mål 1 uppfylls.

Ja

Drift- och underhållsaspekter är viktiga kring
dessa åtgärder.

Bra anslutningar från gångoch cykelvägar till
kollektivtrafiken.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1 och 2.

Föreslaget
i paket

Drift- och underhållsaspekter är viktiga kring
dessa åtgärder.

2/8

3/18

4/19

5/21

Hållplatser med låg och varierande
standard. Framförallt är utformningen av hållplatserna i Morön och
Getberget med anslutande gångoch cykelväg samt port bristfällig.
Bristande tillgänglighetsanpassning
(trappa från gång- och cykelport i
Morön) och trafiksäkerhet.

Bullerstörningar i bostäder.

Bristfällig trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter att korsa väg
372 på flertal ställen där passager
saknas.

Behov av tydlig koppling mellan
utformning och hastighetsgräns
längs väg 372.

Bullerplank.

-

Åtgärden ger en
bra måluppfyllelse
för mål 4.

Tveksamt om ett sådant problem ska
hanteras i en ÅVS. Finns reglerat i
exempelvis i PBL. Vid nybyggnation hanteras
detta i planering tillsammans med exempelvis fönsteråtgärder.

Tyst asfalt etc.

-

Åtgärden ger en
bra måluppfyllelse
för mål 4.

Tveksamt om ett sådant problem ska
hanteras i en ÅVS. Finns reglerat i
exempelvis i PBL.
Ett antal planskilda passager finns
paketerade och bedöms åtgärda stora delar
av problemet/bristen.

Planskilda passager.

3

Åtgärden ger bra
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål 4 uppfylls.

Passager i plan.

2,3

Åtgärden ger viss
måluppfyllelse för
mål 1.

Nej

Finns på flertal ställen med låg standard och
otydligheter idag. Byts till planskildheter, se
ovan.

Övergångsställen.

2,3

Åtgärden ger viss
måluppfyllelse för
mål 1.

Nej

Åtgärd som främst berör oskyddade
trafikanters tillgänglighet. Hamnar i
motsatsförhållande till trafiksäkerhet och
framkomlighet på väg 372. Vägens funktion
blir lidande då övergångsställen måste
hastighetssäkras.

Åtgärd i form av hastighetsöversyn (kommunen) och
ändring av hastighetsgränser
för befintlig utformning
genomfördes hösten 2018.

1,2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Hastighetsöversynen bör uppdateras i
förhållande till framtagna åtgärder.

2+1-vägar med mitträckesseparering.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Anpassning av vägutformning till önskad hastighet
(målhastighet 80 km/h
dimensionerande vid
projektering).

2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket
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Nr/Nr i
bilaga

Problem/brist/
behov som hanteras

Åtgärd som studerats och
bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå situationen.
Se mål i kap 4.6

Gå
vidare
Ja/
Nej/
Föreslaget
i
paket

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

6/22

Bristande trafiksäkerhet för
fordonstrafiken då sidoområden
och säkerhetszoner inte uppfyller
dagens standard med hänsyn till
exempelvis skyddsanordningar,
räcken och avslut.

Inventering med hjälp av
laserskanning och
360-fotografering som
underlag till Trafikverkets
system. Labvis exempelvis.

1

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Ja

Laserskanning eller manuellt/okulärt för att
identifiera problemområden.

7/23

Bristande tillgänglighet och
framkomlighet då vägnät för
gång- och cykeltrafik är delvis
otydligt och osammanhängande.
Bristande trafiksäkerhet där de
oskyddade trafikanterna får färdas i
blandtrafik.

Inventering av gång- och
cykelvägnätet.

1

Åtgärden ger en
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål 4 uppfylls.

Ja

Skyltning/skyltplan.

2

Åtgärden ger en
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål 4 uppfylls.

Ja

Bättre drift och underhåll på
gång- och cykelvägarna,
särskilt vintertid.

2

Åtgärden ger en
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål 4 uppfylls.

Ja

8/24

Bristande trafiksäkerhet för alla
trafikanter på grund av bristfällig
belysning i korsningar (ojämn
belysningsstandard).

Inventering.

1

Åtgärden kan
bidra måluppfyllelse för mål 3.

Ja

Åtgärder på belysning kan även ingå i
specifika korsningsåtgärder.

9/26

Brister i trafiksäkerhet med många
anslutningar. Behov att minska
antalet anslutningar/korsningar
längs väg 372.

Identifiera möjligheter att
använda lokalt vägnät främst
för personbilstrafik.

2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Ja

Se andra föreslagna korsningsåtgärder.
Korsningar identifierade genom STRADA-data.

10/27

Trafiksäkerhetsbrister längs väg
372 i och med många korsningsolyckor.

Bättre utformning av
korsningar längs sträckan.

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Ja

Se andra föreslagna korsningsåtgärder.
Korsningar identifierade genom STRADA-data.

11/28

Stor negativ påverkan för luftmiljö,
samt bristande framkomlighet och
trafiksäkerhet med stora
trafikmängder och mycket
pendlingstrafik med motorfordon.

Attraktiva kollektivtrafiklösningar.

2

Åtgärden ger en
bra måluppfyllelse
för mål 2
Åtgärden bidrar
även till att mål 4
uppfylls.

Föreslaget
i paket

Strängare parkeringspolicy.

1

Åtgärden ger en
viss måluppfyllelse för mål 2.
Åtgärden kan
även bidra till att
mål 4 uppfylls.

Ja

Skapa en supercykelväg för
el-cyklar och de som
snabbcyklar.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 2. Åtgärden
kan även bidra till
att mål 4 uppfylls.

Ja

Ändra på personliga
inställningar genom
påverkansåtgärder.

1

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1, 2. Åtgärden
kan även bidra till
att mål 4 uppfylls.

Ja

Skellefteå kommun kan aktivt arbeta med att
uppnå kommunens cykelplanering och målet
Enkla resor på människors villkor (se avsnitt
4.5.1) genom olika påverkansåtgärder. Cykelplaneringen ska bidra till att fler väljer att
cykla vilket ger mindre utsläpp. Målet Enkla
resor på människors villkor har bland annat
ett insatsområde kopplat till ökning av
gång- och cykeltrafik.

Flytta väg 372 norrut för att
inte utgöra barriär.

4

Åtgärden ger en
bra måluppfyllelse
för mål 1 och 4.
Åtgärden bidrar
även till att mål 3
delvis uppfylls.

Nej

Flytt av väg 372 norrut skapar två barriärer
istället för en.

12/29

42

Brist på tillgänglighet och
framkomlighet framförallt för
oskyddade trafikanter, särskilt
söderifrån. Detta då väg 372 och
järnvägen är nära och utgör en stor
barriär för trafikanterna.

-

Ny parkeringspolicy har tagits fram.
Inriktningen är att flera ska gå och cykla.

Nr/Nr i
bilaga

Problem/brist/
behov som hanteras

Åtgärd som studerats och
bedömts

13/11

Avfarten från E4 söderifrån, mot
väg 372. Bristfällig framkomlighet,
brant lutning särskilt för tung trafik,
på avfartsrampen från E4.

Bygga om trafikplatsen så
att längslutningen på rampen
minskas genom längre ramp.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

14/12

Avfarten från E4, söderifrån, mot
väg 372. Bristfällig framkomlighet
och trafiksäkerhet i påfart till väg
372 och lämna företräde utan
vilplan för tung trafik.

Förbättra vävningsmöjligheten genom ett parallellt
körfält som är cirka 40-80 m
långt efter påfartsrampens
slut.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

15/41

Bristfällig trafiksäkerhet för
oskyddade, många direktutfarter
mellan E4 och Mullbergscirkulationen som påverkar gång- och
cykelväg på södra och norra sidan
av 372.

Separering/trafikstyrning.

3

Åtgärden ger en
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål 4 uppfylls.

Korsningen väg 372/Östra leden
har låg trafiksäkerhet för alla
trafikanter i korsningen. Höga
hastigheter längs väg 372, stor och
vid korsning med flera körfält samt
passage i plan för oskyddade
trafikanter.

Förbättrad utformning av
korsningen (Passage, Påfart
och bussficka, Fyrvägs till
förskjutna trevägs,
korsningar). Planskildheter
för oskyddade trafikanter på
372 och östra leden, Allmän
upprustning ink. Förbättrad
belysning för oskyddade
trafikanter).

16/13

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Minska antalet utfarter/
utformning utfarter.

3

Cirkulationsplats Östra
leden/väg 372.

17/14

Brister i framkomlighet och
tillgänglighet för oskyddade
trafikanter men behov av att koppla
gång- och cykeltrafiken för
Hedensbyn till gång- och cykelstråk
in mot centrum, via någon
korsningspunkt vid väg 372.

Sammanhängande och
tydligt gång-och cykelnät
genom planskildhet vid
korsningen Östra leden/väg
372.

18/15

Bristfällig trafiksäkerhet och
framkomlighet i korsning
Svedjevägen/väg 372 för både
biltrafik och gång- och cykeltrafik.

Förbättrad utformning av
korsningen med säkerhetshöjande åtgärder.

19/17

Behov av en busshållplats kopplad
till Moröskolan. Brister i framkomlighet och tillgänglighet till hållplats för
de oskyddade trafikanterna.

Nya busshållplatser inkl.
planskildhet för oskyddade
trafikanter.

20/43

Påverkan på 372 på grund av NBB
vid Grenvägen

Ny planskild (fordon och
oskyddade) anslutning
mellan 372 och Nygatan

21/6

Behov av en tillgänglig och
framkomlig korsningspunkt vid
Torsgatan/Bergsbyvägen/
Skelleftehamnsvägen/väg 372
kopplat till nya exploateringar norr
om väg 372, samt förlängning av
Torsgatan.

Trafiklösning som kan
innebära stor cirkulationsplats eller trafikplats.
Lokaliseringen är viktig för
att nå en samlad funktion i
närliggande vägnät.

3,4

-

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen.
Se mål i kap 4.6

4

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Identifierad genom platsbesök.

Åtgärden ger en
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål 4 uppfylls.

Föreslaget
i paket

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1, 2 och 3.
Åtgärden kan
även bidra till att
mål 4 uppfylls.
Cirkulationsplats
påverkar
framkomligheten
för de tunga transporterna negativt.

Föreslaget
i paket

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1, 2 och 3.
Åtgärden kan
även bidra till att
mål 4 uppfylls.
Påverkar
framkomligheten
för de tunga transporterna negativt.

Nej

Åtgärden ger bra
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål4 uppfylls.

Föreslaget
i paket

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1, 2 och 3.
Åtgärden kan
även bidra till att
mål4 uppfylls
3

Gå
vidare
Ja/
Nej/
Föreslaget
i
paket

-

Korsningen är olycksdrabbad med mestadels
avsvängande- eller korsandeolyckor.
Korsningen är projekterad som cirkulationsplats sedan tidigare. Det finns behov av en
fördjupad utredning (Trafikverket ansvarig).

Korsningen är projekterad som cirkulationsplats och planskildhet för GCM-trafik.
Byggstart 2019.

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1 och 2.

Nej

Moröskolan avvecklas, annan verksamhet
kan komma men behov tillgodoses av andra
kollektivtrafiklösningar.

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1, 2 och 3.
Åtgärden kan
även bidra till att
mål4 uppfylls

Ja

Lämnas till NBB-projektet.

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3. Åtgärden
kan även bidra till
att mål 1 uppfylls.
Påverkar
framkomligheten
för de tunga transporterna negativt.

Föreslaget
i paket

I anslutning till väg 372 finns brukad
åkermark som behöver tas i beaktande.
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Nr/Nr i
bilaga

Problem/brist/
behov som hanteras

Åtgärd som studerats och
bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå situationen.
Se mål i kap 4.6

Gå
vidare
Ja/
Nej/
Föreslaget
i
paket

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

22/31

Behov för trafik till Northvolt samt
kommunens framtida exploateringsområde att ansluta (Torsgatans förlängning) väg 372.

Sammandragen till
trafikplats ihop med
Bergsbyvägen och
Skelleftehamnsvägen (brist/
problem 6). Se även åtgärdsnummer 53 i bilaga.

4

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3. Åtgärden
kan även bdra till
att mål 1 uppfylls.

Föreslaget
i paket

Beroende på omfattning av kommande
exploateringar kan större åtgärder som TPL/
CPL behövas och därmed skapa möjligheter
att dra ihop fler korsningslägen.

Förbättra GC-passagen på
Torsgatan.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1.

Föreslaget
i paket

Höja korsningsstandard till
C-korsning då trafik väntas
öka (industrietablering).

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Framkomlighet främst för tung trafik på väg
372/kapacitet i korsning.

Sammandragen till
cirkulationsplats ihop med
Torsgatan och Skelleftehamnsvägen (brist/problem
6).

4

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3. Påverkar
framkomligheten
för de tunga transporterna negativt.

Föreslaget
i paket

Beroende på omfattning av kommande
exploateringar kan större åtgärder som TPL/
CPL behövas och därmed skapa möjligheter
att dra ihop fler korsningslägen.

Förbättra korsningens
utformning för att uppnå
högre trafiksäkerhet/lägre
högsta hastighet förbi
genom borttaget högersvängskörfält södergående
på väg 372.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Liknande åtgärder som övriga korsningslägen i paket 1. Identifierad i STRADA.

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

23/32

Behov för trafik till Northvolt att
ansluta (Torsgatans förlängning)
Trevägskorsning (Bergsbyvägen).

Indragen anslutning
(C-korsning Bergsbyvägen) i
och med om ombyggnad till
trafikplats/cirkulationsplats
sker.
24/33

25/4

26/20

44

Behov av minskat antal korsningspunkter (Trevägskorsning
Skelleftehamnsvägen).

Behov av högre framkomlighet för
specialtransporter på grund av att
maximal fordonshöjd under
gång- och cykelbroar är för låg.

Sträckan vid cirkulationsplatsen
väg 372/Risbergsgatan/Bergsbyvägen har brister i framkomlighet
framförallt för de tunga transporterna med cirkulationsplats och
stigning. Risk för omkörningsolyckor österut.

Planskildhet och anslutning
till ”gamla” vägen mot
Bergsbyn utan direkt
anslutning till väg 372.

4

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Indragen anslutning
(C-korsning ) i och med om
ombyggnad till trafikplats/
cirkulationsplats sker (brist/
problem 6). Se även åtgärdsnummer 50 och 53 i bilaga.

4

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Indragen anslutning/
omfördelning till lokalvägnät.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Påverkar nuvarande linjedragning för
lokaltrafik.

Förbättra korsningens
utformning för att uppnå
högre trafiksäkerhet/lägre
högsta hastighet förbi
genom borttaget högersvängskörfält norrgående på
väg 372.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Liknande åtgärder som övriga korsningslägen i paket 1. Identifierad i STRADA.

Höja gång- och cykelbroarna.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Gång- och cykelbroar följer VGU. Behov av
högre maximal fordonshöjd måste vägas mot
nytta och frekvens av sådana transporter
vilket inte kan bedömas i denna ÅVS.

Sänka vägen.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Se ovan.

Bättre skyltning.

1

Åtgärden ger viss
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

2 upphinnandeolyckor lokaliserade öster om
korsningen varav en efter ombyggnad. Båda
inträffade när vägbanan haft inslag av snö/is.

Åtgärden ger viss
måluppfyllelse för
mål 3.

Ja

Möjliggör eventuellt en förlängning av
mötesfrihet som 1+1 en längre sträcka.

Helt indragen korsning med
Falmyrvägen, mot
idrottsplats redan genomfört.

Identifierad i STRADA.

Nr/Nr i
bilaga

Problem/brist/
behov som hanteras

Åtgärd som studerats och
bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen.
Se mål i kap 4.6

Gå
vidare
Ja/
Nej/
Föreslaget
i
paket

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

27/30

Behov av nya busshållplatser längs
väg 372 vid omdragning av
busslinjenät. Busshållplatser
saknas idag längs väg 372 mellan
s:t Örjansvägen (Skelleftehamn)
och östra infarten till Bergsbyn.

Nya busshållplatser vid väg
372 som är tillgängliga,
attraktiva med bra
cykelparkeringar i anslutning
med bra drift och underhåll.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1 och 2.

Föreslaget
i paket

Busstrafiken trafikerar idag Skelleftehamn
och Ursviken på det lokala vägnätet i
området.

28/34

Trevägskorsning (Granströmsvägen), behov av anslutning för de
boende på södra sidan väg 372.
Boende har även behov av att
korsa väg 372 till gång- och
cykelväg på den norra sidan av
vägen. Bristande trafiksäkerhet för
både oskyddade och avsvängande
fordonstrafik.

Ny planskild anslutning för
oskyddade över väg 372 för
Granströmsvägen.

2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Ytterligare bostadsexploatering i detta
område är inte aktuellt. Därmed anses inte
åtgärden samhällsekonomiskt lönsam.

Ny anslutning för fordonstrafik mot gamla 372/
Terminalgatan.

4

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål4 uppfylls.

Nej

Se ovan.

Trevägskorsning genom att
ta bort en anslutning och
omfördela till lokalvägnät.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Identifierad i STRADA. Planskildhet mitt på
Mekanvägen (Scharinsvägen) är endast är
3,0 meter och tyngre trafik påverkas mer
gällande eventuell tillgänglighet till södra
sidan väg 372 .

Planskildhet för oskyddade.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål4 uppfylls.

Föreslaget
i paket

500 meter till nuvarande planskildhet.

Dra in passage i plan för
oskyddade.

2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1.

Föreslaget
i paket

Nödvändigt om högre/bibehållen hastighet
om 70 km/h ska tillåtas på väg 372. Längre
väg till ex. bhpl för vissa boende.

Ändrad utformning genom
borttagen vägren och
högersvängfält från 372.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Bredare kanstensbundna
refuger på väg 372.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Cirkulationsplats.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3. Påverkar
framkomligheten
för de tunga transporterna negativt.

Nej

Tveksam åtgärd om hänsyn ska tas till
näringslivets transporter/specialtransporter.

Trevägskorsning genom att
ta bort en anslutning och
omfördela till lokalvägnät.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Identifierad i STRADA. Planskildhet mitt på
Mekanvägen (Scharinsvägen) är endast 3,0
meter.

Planskildhet för oskyddade.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål4 uppfylls.

Föreslaget
i paket

Dra in passage i plan för
oskyddade.

2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1.

Föreslaget
i paket

Nödvändigt om högre/bibehållen hastighet
om 70 km/h ska tillåtas på väg 372. Längre
väg till ex. bhpl för vissa boende.

Cirkulationsplats.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3. Påverkar
framkomligheten
för de tunga transporterna negativt.

Nej

Tveksam åtgärd om hänsyn ska tas till
specialtransporter.

29/35

30/36

Fyrvägskorsning (Klemensnäsvägen/Mekanvägen) är bristfällig ur
trafiksäkerhetssynpunkt på grund
av överstandard för fordonstrafik på
väg 372. Höga hastigheter längs
väg 372, stor och vid korsning med
flera körfält samt passage i plan
med väldigt smalt vilplan för
oskyddade trafikanter.

Fyrvägskorsning (Vänskapsgatan/
Mekanvägen) är bristfällig ur
trafiksäkerhetssynpunkt på grund
av överstandard för fordonstrafik på
väg 372. Höga hastigheter längs
väg 372, stor och vid korsning med
flera körfält samt passage i plan
med väldigt smal vilplan för
oskyddade trafikanter.
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Nr/Nr i
bilaga

Problem/brist/
behov som hanteras

Åtgärd som studerats och
bedömts

31/5

Korsningen Kryssarvägen/väg 372
vid Coop är bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt på grund av höga
hastigheter längs väg 372, stor och
vid korsning med flera körfält.

Förbättra korsningens
utformning för att uppnå
högre trafiksäkerhet/lägre
högsta hastighet förbi
genom att ta bort vägren i
södergående riktning.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Förbättra korsningens
utformning för att uppnå
högre trafiksäkerhet/lägre
högsta hastighet förbi
genom bortaget körfält norrut
på 372.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Förändrad utformning
genom kantstensbunden
refug för att skydda vid
påfart söderut.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Planskildhet för oskyddade

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål4 uppfylls.

Föreslaget
i paket

Identifierad i STRADA.

Planskildhet för fordonstrafik
och indragning av korsning.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Skulle innebära relativt stora omvägar till
viktig målpunkt (Vårdcentral).

Förskjutna trevägskorsningar.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Identifierad i STRADA.

Cirkulationsplats.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3. Påverkar
framkomligheten
för de tunga transporterna negativt.

Nej

Tveksam åtgärd om hänsyn ska tas till
specialtransporter.

32/37

Fyrvägskorsning (Amiralsvägen) är
bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt för alla trafikanter i
korsningen på grund av
överstandard för fordonstrafik på
väg 372. Höga hastigheter längs
väg 372, stor och vid korsning med
flera körfält. Behov för säker
passage för oskyddade.

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå
situationen.
Se mål i kap 4.6

Gå
vidare
Ja/
Nej/
Föreslaget
i
paket

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

Framkom i dialogmöte. Bekräftad genom
STRADA-data.

33/38

Trafikplats väg 827 har bristande
trafiksäkerhet i korsningslägen med
ramper och lokalvägnät söder om
järnvägen.

Bygg bort, Förhindra,
försvåra möjligheter till
U-sväng i trafikplatsen och
förbättra för oskyddade
trafikanter

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1, 2 och 3.

Nej

Identifierad i STRADA. Utanför avgränsning.

34/2

Järnvägen korsar väg 372 i plan.
Bristande trafiksäkerhet för
korsande trafikanter.

Planskildhet under/över
järnväg för väg 372.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3. Åtgärden
kan även bidra till
att mål 1 och 2
uppfylls.

Föreslaget
i paket

Påverkar omkringliggande vägar/gator som
kommer behöva stängas/ledas om. Krävs
mindre än 6% lutning för god standard.

35/3

Bristande framkomlighet för
specialtransporter på grund av att
maximal fordonshöjd i plankorsningen är för låg.

Höjden på kontaktledning
ger tillsammans med
säkerhetszon en maximal
höjd 4,7 m. Det finns ingen
åtgärd som förändrar
förutsättningarna gällande
maximal fordons höjd för en
plankorsning.

Nej

Ingen åtgärd föreslagen men beroende på
art och frekvens av specialtransporter kan
tillståndsgivning och temporära åtgärder vara
möjliga.
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-

Nr/Nr i
bilaga

Problem/brist/
behov som hanteras

Åtgärd som studerats och
bedömts

Steg
enligt
fyrstegsprincipen

Relevans
måluppfyllelse
enligt målen i
Förstå situationen.
Se mål i kap 4.6

Gå
vidare
Ja/
Nej/
Föreslaget
i
paket

Kommentar
Allmän kommentar samt motiv
till bortsortering om Nej

36/40

Fyrvägskorsning / Bensinmack/
trevägskorsning(S:t Örjansvägen/
Infart mot lokstallet/Näsuddsvägen)
är bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt för alla trafikanter i
korsningen på grund av rörig
trafiksituation med flertal
anslutningar, korsande gång- och
cykeltrafik samt siktproblem från
lokstallet.

Siktröjning och borttagning
av träd p.g.a dålig sikt vid
utfart lokstallarna och
övergångställe.

2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1, 2 och 3.

Ja

Identifierad i STRADA.

Förbättrad linjeföring.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Identifierad i STRADA.

Minska konfliktpunkter
mellan trafikanter i
närområdet genom ändring/
indragning av vissa
anslutningar.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Identifierad i STRADA.

Bygga bort ljusregerat
övergångsställe genom
planskildhet.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål4 uppfylls.

Föreslaget
i paket

37/9

Utbyggnad av hamnen leder till
ökad trafik vilket påverkar
framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen med väg 372. Kan
även påverka framkomligheten på
väg 372.

Ingår i andra åtgärder.

-

Föreslaget
i paket

38/10

Planerat industriområde leder till
ökad trafik på Näsuddsvägen vilket
påverkar framkomligheten och
trafiksäkerheten i korsningen med
väg 372.

Ingår i andra åtgärder.

-

Föreslaget
i paket

39/16

Korsningen Södra Hamngatan/väg
372 är bristfällig ur trafiksäkerhetssynpunkt på grund av stor och vid
korsning (med stora radier).
Bristfällig trafiksäkerhet även för
fordonstrafik på grund av dåliga
siktförhållanden samt närhet till
järnväg. Brister i trafiksäkerhet för
oskyddade trafikanter på grund av
utformning av korsningen och
gång- och cykelvägen som gör att
oskyddade trafikanter färdas längs
och tvärs väg 372.

Ändrat korsningsläge längre
söderut för att förbättra sikt
för utsvängande.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i pake

Stängning av korsning och
omledning till annan väg
(Brädgårdsvägen).

2

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Nej

Ingen busslinje trafikerar Södra Hamngatan
idag (enligt linjenätskarta) men busshållplatser finns/har funnits och i framtida linjenät
skulle gatan kunna vara aktuellt för vissa
linjer vilket påverkar eventuellt beslut om att
stänga korsningen.

Utformning av korsningen Södra
Ringvägen/väg 372 är bristfällig ur
trafiksäkerhetssynpunkt framförallt
för korsande oskyddade trafikanter
på grund av stor och vid korsning
med överstandard för fordonstrafik
till sekundärvägen (med stora
radier). Bristfällig trafiksäkerhet
även för fordonstrafik.

Avsvängning mot Södra
Ringvägen bör smalnas av.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Föreslaget
i paket

Bostadsområdet Kallholmen har brister som
utpekats men åtgärd berör korsningspunkten
Södra Ringvägen/väg 372.

Ge oskyddade trafikanter
tydligt avgränsade egna ytor.

3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 1. Åtgärden
bidrar även till att
mål4 uppfylls.

Föreslaget
i paket

Bostadsområdet Kallholmen har brister som
utpekats men åtgärd berör korsningspunkten
Södra Ringvägen/väg 372.

Bristfällig trafiksäkerhet/direktutfarter mellan Kallholmen och
Rönnskär. Trafiksäkerhetsbrister
framförallt för oskyddade med
direktutfarter över gång- och
cykelvägen södra sidan av 372.

Minska antalet utfarter/
utformning utfarter.

2,3

Åtgärden ger
måluppfyllelse för
mål 3.

Ja

Inga eller få olyckor i STRADA. Identifierat
genom platsbesök.

40/7

41/42

Dessa åtgärder ska ta hänsyn till kommande
planering.
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6.2.1 Åtgärder för kollektivtrafik och oskyddade trafikanter
Attraktiv kollektivtrafik förutsätter att framkomligheten för kollektivtrafik är god, att
busshållplatser ligger inom rimligt avstånd, att turtätheten är hög och att restidskvoten är låg
jämfört med bil. För sällanresenärer kan även taxor i kollektivtrafiken vara en tröskeleffekt.
Infartsparkeringar för cykel och bil är viktiga och i vissa fall avgörande för om delar av en
resa kommer att göras med kollektivtrafik. Busshållplatserna bör vara utformade så att
resenären kan vänta på bussen utan att utsätta sig för risker.
En ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken kräver information som är enkel att ta del av.
Detta är en av de åtgärder som är viktigast att säkerställa för att potentiella resenärer ska
bli medvetna om vilka alternativ som står till buds. Information bör finnas där resenärer
vanligtvis söker efter den, annars finns det en risk att alternativ inte beaktas av resenärerna.
Busshållplatserna måste också gå att nå på ett trafiksäkert sätt.
Kommunens kollektivtrafikutredning har mynnat ut i att kommunen väljer att satsa på
kollektivtrafiken. Tanken med Skellefteå kommuns nya linjenätsförslag är att förenkla
linjenätet och effektivisera antalet linjer och yttäckning mot störst nytta. Linjenätsförslaget
ger förutsättningar för en genare kollektivtrafik. Genom att dra stora delar av busslinjen
längs väg 372 fås en högre genomsnittshastighet då vägen har en högre tillåten hastighet
samt att färre hållplatser angörs. Nya förslaget för kollektivtrafik till Skelleftehamn innebär
att större del av sträckan än tidigare körs längs väg 372. Nya hållplatser behöver anläggas
vid korsningspunkterna vid väg 372. En mer detaljerad beskrivning av detta finns i
åtgärdsförslagen för de geografiska grupperna.
Det är viktigt att skapa bra anslutningar för fotgängare och cyklister till hållplatserna för
att ge goda förutsättningar att genomföra linjenätsförändringen. Om gång- och cykeltrafik
ska vara ett attraktivt alternativ måste det både vara och upplevas trafiksäkert. Gång- och
cykelvägnätet bör vara sammanhängande utan onödiga omvägar och det ska vara lätt att
ta sig mellan två punkter. Vissa sträckor av gång- och cykelvägar har pekats ut särskilt i
åtgärdsvalsstudien, mer detaljerad beskrivning finns i de geografiska grupperna. Däremot
bör en fortsatt utbyggnad av gång- och cykelvägnätet för hela sträckan utredas vidare.
Skellefteå kommun arbetar successivt och enligt framtagna riktlinjer för utformning med att
bygga ut och åtgärda det befintliga gång- och cykelvägnätet.
6.2.2 Åtgärder närmast E4
Längs sträckan närmast E4 (från E4 till Mullbergscirkulationen), bör anslutningar och
parkeringar saneras för att minska antalet konfliktpunkter samt öka trafiksäkerheten.
Eventuellt kan en väg anslutas bakom byggnaderna, se figur 6.2-2.
Eftersom den befintliga järnvägen inte är dimensionerad för den nya trafiken kommer
stabilitetsåtgärder att krävas, vilket innebär breddning av järnvägen längs sträckan. De
föreslagna åtgärderna omfattar även förlängning av påfarten från E4, inklusive sträcka för
sammanvävning av trafiken. Detta för att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för
fordonstrafiken vid trafikplatser, främst för tunga fordon.
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Figur 6.2-2. Väg 372 mellan E4 och Mullbergscirkulationen.

6.2.3 Åtgärder som påverkas av Norrbotniabanan
Norrbotniabanan (NBB) innebär att alla passager av järnvägen blir planskilda. NBB behöver
passera Grenvägen planskilt. Fler olika alternativ av ny anslutning har studerats av NBBprojektet. Även placeringen av järnvägen vid Östra leden studeras i projektet. Hela sträckan
Grenvägen-Svedjevägen längs väg 372 kommer att påverkas av NBB, vilket gör att föreslagna
åtgärder måste avvakta beslut om höjd- och planläge för järnvägen.
Från Mullbergscirkulationen till Östra leden föreslås åtgärder för att oskyddade ska kunna
färdas på ett trafiksäkert sätt tvärs och längs väg 372 samt att möjliggöra bibehållna
busshållplatser utefter väg 372. Utformning av de bristfälliga befintliga busshållplatserna
i Getbergsvägen och Morön samt behov av den nybyggda busshållplatsen längst västerut
påverkas av NBB. Projektets lösning för trafik mellan väg 372 och Östra Nygatan kan även
påverka busslinjesträckning. De bristfälliga hållplatserna visas i figur 6.2-3 och 6.2-4.

Figur 6.2-3. Hållplats vid Getbergsvägen.

Figur 6.2-4. Hållplats vid Morön.
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Östra leden
Fyrvägskorsningen föreslås byggas om till förskjuten trevägskorsning tillsammans med
justering av linjeföring och körfältsindelning. Även på lokalvägnätet föreslås justering av
linjeföring och körfältsindelning. En ny dubbelsidig busshållplats ersätter de gamla. Nya
planskildheter för oskyddade föreslås anslutas och kompletteras till gång- och cykelnätet.
Åtgärdsförslag måste avvakta beslut om höjd- och planläge för NBB.
6.2.4 Åtgärder för anslutning till Northvolt samt framtida exploatering i området
(inklusive byggtrafik)
Olika alternativa lösningar för anslutning av Torsgatans förlängning till väg 372 har studerats.
C-korsning, cirkulation enligt detaljplan och en trafikplats har studerats i den östra
anslutningen till Northvolt (Torsgatans förlängning). För maximal mötesfrihet längs väg 372
krävs en trafikplats i anslutningen. Figur 6.2-5 visar föreslagen plats för cirkulationsplats.

Figur 6.2-5. Väg 372 öster om anslutning Skelleftehamnsvägen.

6.2.5 Åtgärder Skelleftehamnsvägen - Ursviken
För effektiv kollektivtrafik och attraktiv gång- och cykeltrafik föreslås gång- och cykelstråken
bindas ihop med planskilda passager och busshållplatser. Från Skelleftehamnsvägens västra
anslutning till väg 372 och förbi Ursvikens hälsocentral mot Sundgrundsleden föreslås
åtgärder för att oskyddade ska kunna färdas på ett trafiksäkert sätt tvärs och längs väg 372.
Detta hänger också ihop med målsättningen att möjliggöra nya busshållplatser längs väg
372. Hållplatser längs väg 372 ger möjlighet till genare kollektivtrafik. För att åstadkomma
högre trafiksäkerhet åtgärdas korsningar genom hastighetssäkring och omfördelning av trafik
genom ombyggda korsningar/anslutningar för främst de fyrvägskorsningar som finns på
sträckan. Även mindre justeringar i anslutning till Bergsbyvägen föreslås.
6.2.6 Åtgärder i Skelleftehamn
För vägdelen från cirka 150 meter väster om St Örjansvägen till anslutning Södra Ringvägen
föreslås åtgärder för att oskyddade ska kunna färdas på ett trafiksäkert sätt. Högre
trafiksäkerhet i korsningar kan åstadkommas genom hastighetssäkring och omfördelning av
trafik genom ombyggda korsningar/anslutningar. Även alternativ med fullständig planfrihet
med järnväg har studerats. Befintlig utformning i Skelleftehamn visas i figur 6.2-6 och 6.2-7.
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Figur 6.2-6. Vy från infarten till bensinstationen österut mot järnvägskorsningen.

Figur 6.2-7. Korsningen St Örjansvägen.

6.2.7 Bortvalda åtgärder
Åtgärder har valts av olika anledningar, motiv till bortsortering redovisas i tabell 6.2-1.
Tabellen innehåller även åtgärder utanför den geografiska avgränsningen vilka inte ingår i de
ovan beskrivna vägsträckorna.
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6.3 Potentiella effekter och konsekvenser
6.3.1 Hastighetsanalys
En övergripande analys av restidsvinster har genomförts under arbetet med
åtgärdsvalsstudien. Den gällande högsta tillåtna hastigheten efter genomförd hastighetsplan
har jämförts med ett alternativ där hastigheten höjs för vissa sträckor från 60 km/timme
till 80 km/timme, samt med ett alternativ där hastigheten höjs till 100 km/timme på alla
sträckor där det skulle kunna vara möjligt efter en ombyggnation av vägen. Analysen visade
på en minuts maximal tidsvinst på hela sträckan med 80 km/timme och 3 minuters maximal
tidsvinst med 100 km/timme. Kartor över sträckningen redovisas i bilaga 3.
6.3.2 Konsekvenser av Northvolts exploatering samt framtida exploatering i området
I åtgärdsvalsstudien för väg 372 ingår vägnät som är direkt knutna och viktiga i
pågående exploatering av mark norr om väg 372, Norra Bergsbyn och öster om befintliga
Hedensbyns industriområde. Under arbetet med åtgärdsvalsstudien har därför PM
Konsekvensbeskrivning av trafikförsörjning till Northvolt m.m. (bilaga 4) tagits fram. För
att belysa konsekvenserna av exploateringen beskrivs möjliga scenarier gällande eventuella
framtida transportlösningar, samt framtida trafikbelastning på väg 372 kopplat till
Northvolts planerade etablering i PM:et. De olika trafikscenariernas konsekvenser, beroende
på Northvolts transporter, utformning av Northvolts industrianläggning samt utformning av
trafiklösningar har analyserats.
På kortare sikt föreslås en c-korsning, korsning med vänstersvängkörfält, exempel på
utformning visas i figur 6.3-2. På längre sikt och beroende av om trafikflöden bedöms öka,
samt områdets framtida exploatering och utformning, kan en cirkulationsplats eller en
trafikplats föreslås. Antalet cirkulationsplatser behöver hållas ned för att undvika onödiga
accelerationer/retardationer och för att hålla upp funktionen för väg 372. Detta är också
viktigt sett till transporter kopplade till näringslivet.

Figur 6.3-2. Exempel på utformning av korsningstyp C.

6.3.3 Effektbedömning av de föreslagna åtgärderna
Åtgärderna har effektbedömts med hjälp av Trafikverkets SEB-mall 0395, bilaga 5. I
effektbedömningen bedöms åtgärdernas bidrag till:
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•

Mål för problemlösning i åtgärdsvalsstudien

•

Transportpolitiska målen

•

Samhällsekonomisk effektivitet och långsiktigt hållbar transportförsörjning

•

Fördelningsaspekter

•

Målkonflikter

Den samlade effektbedömning visar att de föreslagna åtgärderna uppfyller stora delar av
målen.
Föreslagna åtgärder skapar förutsättningar för en ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet
för samtliga trafikanter. Åtgärder som framförallt förbättrar trafiksäkerheten och ökar
attraktiviteten för gång- och cykel samt kollektivtrafik bidrar till ett långsiktigt hållbart
transportförsörjningssystem för medborgarna.
Transportsystemet med prioritering av kollektivtrafik och de oskyddade trafikanterna
bidrar till överflyttning av resor från bil till kollektivtrafik samt gång och cykel. Ökad gång
och cykel tillsammans med ökad nyttjandegrad av kollektivtrafiken resulterar i reducerade
koldioxidutsläpp. Detta bidrar i sin tur till att miljökvalitetsmålen uppnås.
En sammanhängande gång- och cykelväg förbättrar även tillgängligheten, framkomligheten
och trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna och ger dem förbättrade möjligheter
att röra sig på ett trafiksäkert sätt. Även framkomligheten för fordonstrafiken kommer att
förbättras när fordonstrafiken inte behöver samsas med de oskyddade trafikanterna.
Planskilda passager bidrar till säkra och gena stråk. Resor med gång och cykel längs och
tvärs väg 372 sker separerat från biltrafik och tung trafik. Gång- och cykelvägar med
planskilda passager och tillgänglighetsanpassade busshållplatser bidrar i hög grad till ökad
tillgänglighet. Åtgärderna medför god funktion för oskyddade trafikanter då de kan ta sig
tryggt, säkert och gent över och längs med väg 372, till och från olika målpunkter. Föreslagna
åtgärder skapar förutsättningar för en ökad tillgänglighet och trafiksäkerhet för samtliga
grupper i samhället.
Ett gång- och cykelvägnät som är sammankopplat till och ifrån olika målpunkter möjliggör
ökad gång- och cykeltrafik och bidrar därmed till hållbar utveckling och förbättrad folkhälsa.
Genare och säkrare gång- och cykelvägar minskar barriäreffekten som vägen orsakar
och ökar tillgängligheten till rekreationsområden och friluftsliv. Tydlig utformning och
gestaltning bidrar till ökad trygghet och säkerhet som exempelvis säkrare skolvägar.
God funktion och ökad trafiksäkerhet för kollektivtrafikresande med god standard på
hållplatser och närhet till relevanta mål- och bytespunkter bidrar till hållbara resval och
påverkar restidskvoten positivt för buss i förhållande till bil. Tillgänglighetsanpassade
busshållplatser skapar förutsättningar för ökad arbetspendling med kollektivtrafiken.
Utformning med planskilda passager bidrar till god framkomlighet med tydlig utformning
och målhastighet på väg 372. Detta bidrar till en jämnare trafikrytm för näringslivets
transporter och annan fordonstrafik längs vägen.
Åtgärder i korsningar föreslås i syfte att minska antalet trafikolyckor och minska
skadegraden i olyckorna. Ändrad utformning av korsningar och minskat antal anslutningar
förbättrar trafiksäkerheten för samtliga trafikantgrupper. Korsningsåtgärderna ökar även
framkomligheten på väg 372 i och med färre anslutningar och avsvängningsfält.
Om inte högsta tillåtna hastighet ökas kommer ljudnivåerna längs väg 372 att bibehållas
eller minskas utifrån dagens nivå. Bättre och säkrare passager för de oskyddade minskar
barriäreffekten som vägen orsakar och ökar tillgängligheten till rekreationsområden och
friluftsliv.
6.3.4 Fördelningsaspekter och eventuella målkonflikter
Åtgärdsförslagen gynnar såväl näringslivets transporter och pendlingstrafiken som
oskyddade trafikanter och kollektivtrafik.
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I Skelleftehamn bedöms en bra funktion av trafiksystemet vara viktig när kommunen
planerar för en större utbyggnad av handelshamnen på ömse sidor om Kallholmsfjärden
samt en utveckling av hamnen till godsterminal även med koppling till NBB.
Inga målkonflikter bedöms uppkomma med föreslagna åtgärder. Åtgärder för oskyddade
trafikanter och kollektivtrafik gynnar även framkomligheten längs väg 372.

6.4 Uppskattning av kostnader för alternativen
En uppskattning av kostnader har gjorts för åtgärdsförslagen i de geografiska grupperna, se
tabell 6.4-1 och bilaga 6.
Tabell 6.4-1. Uppskattade kostnader för åtgärdsförslagen, uppdelade i de geografiska grupperna.

Åtgärder

Total kostnad (tkr)

Åtgärder närmast E4

4 000 - 5 000

Northvolt inkl. byggtrafik (C-korsning)

10 000 - 13 000

Åtgärder Skelleftehamnsvägen - Ursviken (TS och
tillgänglighet för fordon)

57 500 - 74 500

Åtgärder i Skelleftehamn (TS och tillgänglighet för fordon) 36 000 - 47 000
Skelleftehamn med planfrihet

121 000 - 160 000

NBB - Busshållplatser Morön

6 500 - 8 500

Åtgärder Östra leden

26 500 - 34 500

6.5 Bedömd samhällsekonomisk nytta av alternativen
Beskrivningen av de föreslagna åtgärderna är relativt översiktliga då syftet har varit att ge
en inriktning till fortsatt arbete. På grund av detta har en samhällsekonomisk analys av
åtgärderna inte genomförts. Den samhällsekonomiska analysen av åtgärderna behöver därför
göras i kommande planeringsskeden då detaljutformning beslutas.
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7 Förslag till inriktning och rekommenderade
åtgärder
7.1 Beskrivning av övergripande inriktning
Åtgärdsvalsstudien för väg 372 är en övergripande studie av strategisk karaktär. Studien ska
ringa in de problem och behov som finns efter väg 372, identifiera åtgärder, samt peka ut
vilka åtgärder som är viktigast och som därmed bör prioriteras.

7.2 Rekommenderade åtgärder
Infrastruktursatsningarna ska enligt den Nationella infrastrukturplanen för 2018-2029 bidra
till en omställning till ett fossilfritt välfärdsland. Vidare har Skellefteå kommun som mål
att öka cykeltrafik av andelen resor som är kortare än fem kilometer samt en fördubbling
av kollektivtrafikresande till år 2030. I enlighet med detta kan de föreslagna åtgärderna
prioriteras enligt nedan.
I arbetet med åtgärdsvalsstudien har en möjlig utformning för busshållplatser, gångpassager
och korsningar tagits fram som ligger till grund för kostnadsbedömningar. Detaljerade
förslag har inte utarbetats inom ramen för denna åtgärdsvalsstudie utan åtgärdsförslag kan
ses som principer.
7.2.1 Tidshorisont
För små och okomplicerade åtgärder på befintlig anläggning som endast medför marginell
ytterligare påverkan på omgivningen och ryms inom befintligt vägområde kan åtgärder
utföras utan vägplan. Åtgärder som kan utföras utan vägplan kan hanteras och genomföras
snabbare på kort sikt om finansiering finns. Om ny mark tas i anspråk krävs oftast vägplan.
Beroende på komplexitet kan sådana åtgärder komma att genomföras på lång sikt.
För åtgärder i Skelleftehamn har det bedömts att vägplan krävs. För andra föreslagna
åtgärder kan åtgärder utan vägplan bli aktuellt. Exakt utformning/lösning en viktig fråga i
det fortsatta arbetet.
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7.2.2 Åtgärder som ger möjlighet för kommunens planerade satsningar för kollektivtrafik samt åtgärder för ökad trafiksäkerhet
De viktigaste åtgärderna är åtgärder som ger möjlighet för kommunens planerade satsningar
för kollektivtrafik. Ökad trafiksäkerhet för alla trafikantgrupper med fokus på oskyddade
trafikanter, med trygga passager för oskyddade och åtgärder i olycksdrabbade korsningar bör
prioriteras.
Tabell 7.2-1. Åtgärder som ger möjlighet för kommunens planerade satsningar för kollektivtrafik samt åtgärder för ökad trafiksäkerhet.

Åtgärdspaket

Typ av åtgärder

Tidshorisont

Åtgärder Skelleftehamnsvägen - Ursviken

2 nya dubbelsidiga busshållplatser vid befintliga
planskildheter Södra Scaharinsväg och öster om
Coop, samt 3 nya dubbelsidiga busshållplatser vid
nya planskildheter vid Klemensnäsvägen, Vänskapsgatan och Amiralsvägen. Nr 27 i tabell 6.2-1.

Kort, om inte ytterligare
markanspråk krävs. Bör
genomföras tillsammans.

Fyrvägskorsning Klemensnäsvägen/Mekanvägen,
planskild passage för oskyddade med indragen
passage i plan. Ändrad utformning av korsningen
till trevägskorsning förslagsvis genom att ta bort
anslutning till Mekanvägen och omfördela till
lokalvägnät. Borttagen vägren och skapande av
högersvängfält/påkörningsfält med kanstensbundna refuger på väg 372 i västlig riktning samt
kanstensbundna refuger för att skydda vänstersvängfält/påkörningsfält i östlig färdriktning. Nr 29
i tabell 6.2-1.

Kort, om inte ytterligare
markanspråk krävs.

Fyrvägskorsning Vänskapsgatan/Mekanvägen
Kort, om inte ytterligare
planskild passage för oskyddade med indragen
markanspråk krävs.
passage i plan. Ändrad utformning av korsningen
till trevägskorsning förslagsvis genom att ta bort
anslutning till Vänskapsgatan och omfördela till
lokalvägnätet. Borttagen vägren och skapande av
högersvängfält/påkörningsfält med kantstensbundna refuger på väg 372 i östlig riktning samt
kanstensbundna refuger för att skydda vänstersvängfält/påkörningsfält i västlig färdriktning. Nr 30
i tabell 6.2-1.

Åtgärder i Skelleftehamn
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Korsningen Kryssarvägen vid Coop ändrad
utformning av korsningen förslagsvis genom att ta
bort vägren i östergående riktning, körfält västerut
omvandlas till högeravsvängningsfält/påkörningsfält med kanstensbundna refuger,kanstensbundna
refuger för att skydda vänstersvängfält/påkörningsfält i östlig färdriktning. Nr 31 i tabell 6.2-1.

Kort, om inte ytterligare
markanspråk krävs.

Fyrvägskorsning Amiralsvägen planskild passage
för oskyddade. Utformning av korsningen ändras
förslagsvis till förskjuten trevägskorsning. Kantstensbundna refuger som skyddar avsvängande/
påsvängande fordon. Nr 32 i tabell 6.2-1.

Kort, om inte ytterligare
markanspråk krävs.

Fyrvägskorsning / Bensinmack/ trevägskorsning
(S:t Örjansvägen/ Infart mot lokstallet/Näsuddsvägen), Södra hamngatan och Södra Ringvägen
ändrad utformning av korsningar, bygga bort
ljusregerat övergångsställe genom planskildhet
samt ge oskyddade trafikanter tydligt avgränsade
egna ytor. Nr 36-40 i tabell 6.2-1.

Längre sikt, vägplan
behöver tas fram.

Siktröjning och borttagning av träd p.g.a dålig sikt
vid utfart lokstallarna och övergångstället. Nr 36 i
tabell 6.2-1.

Genomförd.

Andra åtgärder för kollektivtrafik och trafiksäkerhet

Åtgärder för att oskyddade ska kunna färdas på
ett trafiksäkert sätt tvärs och längs väg 372 samt
att möjliggöra bibehållna busshållplatser utefter
väg 372. Komplettering/inventering av gång- och
cykelvägnätet. Skyltning/skyltplan. Bättre drift och
underhåll på gång- och cykelvägarna, särskilt
vintertid Nr 7 i tabell 6.2-1.

Kort, om inte ytterligare
markanspråk krävs.

7.2.3 Åtgärder för anslutning till Northvolt samt framtida exploatering i området
(inklusive byggtrafik)
I ett första läge föreslås anslutningen till Northvolt från väg 372 utformas med C-korsning. På
längre sikt kan en cirkulationsplats eller en trafikplats bli aktuellt beroende på kommunens
planering av framtida exploatering, framtida transportflöden samt utformning av Northvolts
område.
Tabell 7.2-2. Åtgärder vid anslutning till Northvolt.

Åtgärdspaket

Typ av åtgärder

Tidshorisont

Northvolt

C-korsning och planskild passage för
gång- och cykelvägen. Nr 22 i tabell 6.2-1.

Kort, eftersom byggnationerna redan påbörjats.
Vägplan kan komma att
krävas.

Cirkulationsplats Nr 23 i tabell 6.2-1.

Längre sikt, beroende på
framtida transportflöden,
kommunens planering av
framtida exploatering och
tiden för vägplan.

Trafikplats Nr 22 i tabell 6.2-1.

Längre sikt, beroende på
framtida transportflöden,
kommunens planering av
framtida exploatering och
tiden för vägplan.
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7.2.4 Åtgärder i området som påverkas av Norrbotniabanan
Eftersom väg 372 kommer att påverkas av byggandet av Norrbotniabanan så föreslås åtgärder för kollektivtrafik och oskyddade trafikanter på sträckan mellan Mullbergscirkulationen
och Östra leden genomföras inom det projektet.
7.2-3 Åtgärder i området som påverkas av Norrbotniabanan.

Åtgärdspaket

Typ av åtgärder

Tidshorisont

Del av paket - Åtgärder
närmast E4

Utredning om möjlighet att minska antalet utfarter
mellan E4 och Mullbergscirkulationen. Nr 15 i
tabell 6.2-1.

Kort, om inte ytterligare
markanspråk krävs. Bör
samordnas med planering
av NBB.

NBB - Busshållplatser i
Morön

2 nya busshållplatser vid väg 372 som är tillgängliga och attraktiva med bra cykelparkeringar i samt
bra anslutningar från gång- och cykelvägar till
kollektivtrafiken vid Getbergsvägen och Morön. Nr
2 i tabell 6.2-1.

Åtgärden avvaktar höjdoch planläge för NBB som
beslutas under 2019.
Behöver samordnas med
planskild passage med
NBB.

Åtgärder i området som
påverkas av NBB (och ev.
framtida ny E4)

Förbättrad utformning av korsningen väg 372/
Östra leden. Förskjuten trevägskorsning ger
förutsättningar för planskild passage, anslutande
gång- och cykelväg samt busshållplatser i bästa
läge. Nr 16 i tabell 6.2-1.

Åtgärden avvaktar höjdoch planläge för NBB som
beslutas under 2019.

Sammanhängande och tydligt gång- och cykelnät
genom planskildhet vid korsningen Östra leden/
väg 372. Nr 17 i tabell 6.2-1.

Åtgärden avvaktar höjdoch planläge för NBB som
beslutas under 2019.
Åtgärden bygger på
inventering av gång- och
cykelvägnätet.

Åtgärder för att oskyddade ska kunna färdas på
ett trafiksäkert sätt tvärs och längs väg 372 samt
att möjliggöra bibehållna busshållplatser utefter
väg 372. Nr 7 i tabell 6.2-1.

Beror på beslut i NBB-projektet.

Andra åtgärder för kollektivtrafik och trafiksäkerhet
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7.2.5 Övriga åtgärder för framkomlighet och trafiksäkerhet längs väg 372
I åtgärdsvalsstudien föreslås även åtgärder för bättre framkomlighet för fordonstrafiken
längs väg 372. Även andra åtgärder föreslås, som inte direkt ingår i något av föreslagna paketen.
7.2-4 Övriga åtgärder för framkomlighet och trafiksäkerhet längs väg 372.

Åtgärdspaket

Typ av åtgärder

Tidshorisont

Del av paket - Åtgärder närmast
E4

Bygga om trafikplatsen så att längslutningen
på rampen minskas genom längre ramp.
Förbättra vävningsmöjligheten genom ett
parallellt körfält efter påfartsrampens slut. Nr
13-14 i tabell 6.2-1.

Kort. Bedöms kunna
genomföras utan nytt
markanspråk, inom
vägområdet, plantyp 1.

Andra åtgärder för framkomlighet
och trafiksäkerhet

Inventering sidoområdena. Nr 6 i tabell 6.2-1.

Kort.

Åtgärder i trevägskorsning Skelleftehamnsvägen. Samordning av korsningen Skelleftehamnsvägen med Torsgatans förlängning för
att minska antalet anslutningar till väg 372. Nr
24 i tabell 6.2-1

Längre sikt. Åtgärder kan
eventuellt genomföras i
samband med trafikplats
eller cirkulationsplats till
Northvolt.

Utredning om möjlighet att minska antalet
utfarter/utformning utfarter. Kallholmen och
Rönnskär. Nr 41 i tabell 6.2-1.

Kort.

Anpassning av vägutformning till önskad
hastighet (80 km/h) (målhastighet 80 km/h
dimensionerande vid projektering). Nr 5 i
tabell 6.2-1.

Längre sikt.

Helt indragen korsning med Falmyrvägen,
mot idrottsplats redan genomfört. Möjliggör
ev. förlängning av 1+1, mötesfrihet en längre
sträcka. Nr 26 i tabell 6.2-1.

I samband med anslutning
till kommunens framtida
exploateringar.

7.3 Förslag till beslut om fortsatt hantering
Trafikverket kommer att fatta ett beslut om fortsatt hantering som beskriver hur resultatet av
åtgärdsvalsstudien ska hanteras. För de åtgärder som ligger utanför Trafikverkets ansvar ska
en fortsatt dialog ske med framförallt Skellefteå kommun. För de åtgärder som finansieras
inom den regionala transportplanen är det en förutsättning att Region Västerbotten som
planupprättare ställer sig bakom de åtgärder som föreslås.
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Konsekvensbeskrivning av trafikförsörjning till Northvolt mm
Bakgrund
I ÅVS (åtgärdsvalstudie) för väg 372 ingår vägnät som är direkt knutna och viktiga i pågående
exploatering av mark norr om väg 372, Norra Bergsbyn och öster om befintliga Hedensbyns
industriområde. Eftersom ÅVS:en fokuserar på väg 372:s funktion att säkerställa en jämn
trafikrytm och förbättrad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter, kollektivtrafik, godstransporter
och personbilstrafik är den pågående exploateringens påverkan viktig att belysa. För att belysa
konsekvenserna av exploateringen beskrivs möjliga scenarier gällande eventuella framtida
transportlösningar samt framtida trafikbelastning på väg 372 kopplat till Northvolts planerade
etablering.
De framtagna scenarierna ska visa vilka konsekvenser olika val av trafiklösningar och matning
till exploateringsområdet har på framförallt väg 372. Underlaget från denna
konsekvensbeskrivning kan sedan även användas i ett större sammanhang som till exempel
ingångsvärden till både pågående, Norrbotniabanans (NBB) framtida sträckning, och till framtida
projekt. Scenarierna utgår från information som inhämtats i ÅVS-arbetet från ett antal aktörer
som Skellefteå kommun, Northvolt (exploateringen), Trafikverket, tidigare vägutredning
(Skellefteåprojektet), tidigare arbetsplan (väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn), Boliden och
Skellefteå hamn.
Då mycket har förändrats under de senaste åren gällande tidigare planeringsunderlag
aktualiseras exempelvis området kring Östra leden, väg 372 och eventuell framtida E4 ihop med
den pågående projekteringen av Norrbotniabanan. Då kommunen även ser ett ökat intresse
kring etablering av nya verksamheter, ett ökat tryck på nya bostäder och bedömningar kring
befolkningsökning i Skellefteå skapar det delvis nya förutsättningar som inte funnits/bara delvis
funnits kring bland annat väginfrastruktur runt Hedenbyns industriområde och sträckan
Skellefteå-Skelleftehamn i stort.

Förutsättningar
För att få till ett bra nät för gång cykel och moped (GCM-nät) är det viktigt att väg 372 och NBB
får gena och planskilda passagemöjligheter för de oskyddade trafikanterna. Även
kollektivtrafikens framtida möjligheter behöver tillgodoses. Gemensamt för alla framtagna
scenarier är att planskildhet för oskyddade utformas på ett antal platser. Kollektivtrafik utformas
enligt kommunens tankar inför kommande Northvoltfabrik. Kommande Norrbotniabanan
påverkar/styr hur framtida möjligheter att ansluta väg 372 och Östra leden utformas. Planerad
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cirkulation vid Svedjevägen byggs i närtid och ses i konsekvensbeskrivningen som en
befintlighet ur trafikperspektiv även om osäkerhet i utformning finns med bärighet på NBB.
För NBB (Norrbotniabanan) förordades alternativ N19 i PM Linjestudier Ytterbyn-Skellefteå C
(dat. 2018-01-26) men den har reviderats till en linje N20 under pågående planarbete, se bild 1.
Under informationsmöte med NBB-gruppen diskuterades en dragning närmare väg 372 likt N16
(bild 2), som fördelaktigt med tanke på de geotekniska förutsättningarna som är bättre närmare
väg 372. Senaste framtagna alternativ från NBB är alternativ N20 vilket innebär vissa
svårigheter för det industrispår som i dagsläget ansluter Hedensbyns industriområde.
Användningen av industrispåret är litet och Northvolt bedömer att de inte kommer att nyttja
spåret, så mycket talar för att det kan dras in. Slutgiltigt beslut om spårutformning är inte
fastslaget vid framtagande av denna konsekvensanalys.

Bild 1, Norrbotniabanan, N20
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Med bangård likt N16 minskar möjligheterna att ansluta eventuell framtida E4 direkt till Östra
leden då E4: ans dragning passerar över eller under denna och begränsade längder finns att
tillgå för att få ut höjdskillnader på. Trafikverket har inom NBB-projektet låtit utföra visst arbete
för att visualisera en möjlig utformning av ny E4 tillsammans med en cirkulationsplats vid väg
372. Då en slutlig planering av E4 kräver att vägplan tas fram ses en framtida koppling mellan
väg 372 och ny E4 i denna konsekvensanalys som en osäkerhet gällande slutlig utformning.

Bild 2, Norrbotniabanan, N16
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Trafikflöden och prognoser
Trafikflöde (som ÅDT) på väg 372: Väster om Östra leden 10 100 fordon per årsmedeldygn,
8550 fordon mellan Östra leden och N Bergsbyn, 7250 fordon förbi N Bergsbyn och till
Ursviken, se bild 3. För sträckan gäller att ca 6% är tunga fordon. Skellefteå kommuns egna
trafikmätningar visar ungefär 6300 fordon i anslutningen mellan Östra leden och väg 372, 4350
fordon på Svedjevägen och 2500 fordon på Risbergsgatan. Vid jämförelse mellan ÅDT och
VaDT (vardagsdygnstrafik) används ofta en s.k dygnsfaktor, generellt brukar en faktor om 0,88
användas men hur denna dygnsfaktor är beskaffad skiljer sig mellan olika delar av ett vägnät
och hur vägnätets användning ser ut. Jämförelse mellan vardagsdygnstrafik och ÅDT för den
östra av kommunens mätningar ger en dygnsfaktor om 0,78 vilket pekar på att
vardagsdygnstrafiken kan vara något mer framträdande på den länken. I Trafikverkets ÅDTsystem skattas alltid en osäkerhet för respektive mätpunkt vilket innebär att denna data
egentligen består av ett spann och inte ett fast tal. VaDT mäts ofta i en kort period om en eller
flera vardagar som sedan representeras av ett medelvärde. Relevansen beror då på vilken tid
på året och och om det varit ett ”normalt” trafikflöde den mätta tidsperioden.

Bild 3, Kommunens trafikmätningar som vardagsdygnstrafik och TRV:s ÅDT-mätningar.
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I arbetet med senaste åtgärdsplaneringen ingick Skellefteprojektet (ny E4) och i bild 4 visas
prognos för utredningsalternativ (UA 2040) för belysa effekterna av ny E4 som ansluter till Östra
ledens korridor söderifrån. Flödena i bilden representerar totaltrafik i tusental fordon som de
presenterats från prognosverktyg. I prognosen förutsätts Parkbron vara stängd för trafik. I SEB
(SamhällsEkonomisk Bedömning) framgår viss exploatering öster om Östra leden men
exklusive en etablering, typ Northvolt. Ny E4 har i prognosen flefältsväg med 80 km/h förbi och
norr om väg 372. Korsningspunkten med väg 372 är cirkulationsplats antaget och i
korsningspunkten med Torsgatan utformning som trafikplats antaget. I arbetet med prognosen
har modellen kalibrerats för nuläge (2014) men osäkerheter i flöden finns. Avvikelserna mellan
uppmätt och modellerat flöde ansågs dock tillfredställande för att ge en rättvis
samhällsekonomisk kalkyl som var syftet.

Bild 4, Trafikflöden i UA2040 i ÅP, ny E4 förbi Skellefteå (Källa: SEB bilaga 4: Arbets-Pm
Sampers/Samkalk E4 förbifart Skellefteå, VN1801, 2016).

Tillkommande trafik på grund av exploatering
Vissa av siffrorna nedan är bedömda med hjälp av Trafikverkets trafikalstringsverktyg eller ingår
i antagen DP och annat material från Skellefteå kommun. Djupare analys har inte utförts och
bild 5, bild 10 samt tabell 1 visar alstring och trafikflöden schablonmässigt.
Invärden till förändringen i trafikflöde är baserat på uppgifter som inhämtats från Northvolt och
Skellefteå kommun samt genom bedömning i Trafikverkets trafikalstringsverktyg.
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Lastbilar från hamnen och E4: cirka 200 fordonsrörelser i uppstarten för att öka till 400 vid fullt
utbyggd anläggning. I antagen DP (uppgift Skellefteå kommun) anges 250 lastbilar in till
anläggningen som maximal generering (500 fordonsrörelser/dygnstrafik). 90% av trafiken
bedöms att trafikera till och från hamnen.
I byggskedet för Northvolt ligger bedömningen på 200 fordonsrörelser för byggproduktionen.
Resor/Trafikalstring till Northvolt vid 2000 anställda (anställda/besökare): ca. 3800
(årsdygnstrafik), kollektivtrafik 550 resor, cykel 500 resor och till fots 680 resor. Det har
uppgivits en siffra om 1800 i dygnstrafik, det vill säga betydligt lägre trafikflöde än vad
trafikalstringsverktyget ger. Om man applicerar den av kommunen angivna procentsatsen för
andel kollektivtrafik (50%) på framtagen trafikalstring hamnar årsdygnstrafiken på 2100 fordon.
Externa resor (nyttotrafik) till Northvolt vid 2000 anställda (entreprenörer/service/etcetera): 10 %
nyttotrafik ger ytterligare ca. 400 fordon (ÅDT) på ovanstående alstring.
I DP för området anges att trafiklösning i planförslaget (ombyggd Torsgata) ska kunna hantera
ca. 4000 personbilar in per dygn (8000 fordonsrörelser) men att en bra utbyggd kollektivtrafik
ska avlasta vägnätet.
Tabell 1, trafikalstring baserad på uppgifter från Northvolt, trafikmätningar och alstring.
VAD

Trafikflöde
baserat på
underlag
och
trafikalstring

Bedömt
trafikflöde
vid
förändring av
alstring till
50%
kollektivtrafik

Bedömt
trafikflöde
Torsgatan
V

Bedömt
trafikflöde
Torsgatan
Ö

Bedömt
trafikflöde
Risbergsgatan
mot befintligt
ind.område

Bedömt
trafikflöde
Risbergsgatan
mot väg 372

3800

2100

150

50

380

1520

Nyttotrafik exkl.
transporter (8%)

300

300

21

7

54

217

Lastbilstransporter
1:a läge fram till
2021
Lastbilstransporter
2:a läge från 2023

200

200

20

180

5

15

400

400

35

325

10

30

Byggtrafik
(transporter) fram
till ca. 2023
Befintliga
trafikflöden
(kommunen)
Totalt från 2023

200

200

100

100
4021

2495

4500

2800

1946

382

4465

4262

Varav tung trafik

400

400

540

325

452

230

Persontransporter

1740

Tabellen ovan baseras på grova uppskattningar, trafikmätningar (VaDT) samt uppgifter från
Northvolt därmed får osäkerheten anses som stor.
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Bild 5, Bedömd trafikgenerering till/från Northvolt och fördelning norr/söder samt antagande om
fördelning mot väg 372, Torsgatans förlängning samt anslutning till E4 norrut i västra delen av
Hedensbyn, se även bild 10 i slutet av dokumentet.
Förutom Northvolts trafikalstring har även kommunen indikationer på att cirka 2500 nya
bostäder kommer krävas i Skelleftedalen framöver. Detta skulle kunna innebära en total
trafikalstring om nära 14 000 resor, alla reseslag och ärenden. Då det i trafikalstring ingår resor
till arbete även för bostäder etcetera finns risk att dubbelräkna trafiken som genereras. I den här
sammanställningen redovisas ingen trafikökning genererad av nya bostäder men då ungefär
500 av bostäderna av kommunen bedöms komma att ligga i stråket ut mot Skelleftehamn och
därmed medverka till högre trafikflöden på väg 372 och eventuellt även Torsgatan. Ett
ytterligare tillskott om 800 till 1000 fordon (ÅDT) på delar av väg 372 kan vara en rimlig
bedömning varav en del kommer vara resor till och från centrala Skellefteå, arbetsplatser
belägna bortanför bostädernas närområde, handelsområden, idrottsanläggningar och så vidare.
För den förlängda Torsgatan kan viss omflyttning från befintligt vägnät ske i och med att viss
verksamhet som har målpunkt/alstring söderut på väg 372 kan i vissa fall få en restidsminskning
om de väljer den nya vägen. Storleken bedöms inte vara speciellt stor och redovisas ej.
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Kapacitetsberäkningar
För kapacitetsberäkningar har befintlig och bedömd trafik brutits ned i svängflöden på dimH-nivå
(dimensionerande timme, 10% av dygnstrafiken) samt överbelastats med högre trafikflöden
enligt nedan. Kapacitetsberäkning har skett för Torsgatan. Risbergsgatans anslutning till väg
372 i cirkulationsplats bedöms klara trafikökningen som etableringen innebär och har inte
kapacitetsberäknats.
Torsgatan/väg 372 med svängfält
I korsningen har vänster- resp.- högersvängsfält om 60 meters längd använts med tanke på
tung trafiks tillgänglighet och väjningsplikt är satt från Torsgatan. Kapaciteten i påsvängande
(körriktning från Torsgatan) anslutning är bra och belastningsgraden 0,11 (upp till 0,5 är att
betrakta som bra standard). För högeravsvängande finns inga kapacitetsbrister och
genomgående trafik på väg 372 får 0,01. Ökar man på trafiken från Torsgatan med 4 gånger,
motsvarande ett dygnsflöde på 760 fordon i vardera riktningen (drygt 1500 i totalt trafikflöde på
Torsgatan) når man en belastning på 0,42 vilket fortsatt innebär god kapacitet. Fördröjningen för
utsvängande fordon (medel per fordon) går från 18 till 30 sekunder vid samma jämförelse. För
trafik som färdas utefter väg 372 ligger belastningsgraden då runt 0,25. Kommer man upp på
flöden runt 1000 fordon per riktning och dygn överstiger belastningsgraden 0,5 (0,56) och
ungefär vid 1250 fordon överträffar man gräns för dålig standard (0,7) för utsvängande fordon.
Torsgatan/väg 372 med cirkulationsplats
Om korsning utformas som cirkulationsplats (som i DP) fås i påsvängande (körriktning från
Torsgatan) anslutning en belastningsgrad om 0,03 (upp till 0,6 är att betrakta som bra standard
för cirkulationsplats). För trafik som färdas på väg 372 fås en belastning om 0,33. Ökar man på
trafiken från Torsgatan med 4 gånger, motsvarande ett dygnsflöde på 760 fordon i vardera
riktningen (drygt 1500 i totalt trafikflöde på Torsgatan) når man en belastning på 0,11 vilket
fortsatt innebär god kapacitet. För trafik som färdas utefter väg 372 ligger belastningsgraden då
runt 0,37. Kommer man upp på flöden runt 4000 fordon (20 gånger mer än förväntat) per
riktning på Torsgatan börjar Torsgatans anslutning och väg 372 österifrån att nå 0,6 som är
gräns för god standard. Dock är tidsförlusterna stora med cirkulationsplats för den
genomgående trafiken på väg 372 (den största trafikströmmen) redan vid låga flöden på
Torsgatan.
Infart Northvolt (vid Risbergsgatan)
I korsningen infart Northvolt/Risbergsgatan är kapaciteten beräknad utan svängfält och
väjningsplikt är satt från Northvolt. Kapaciteten i påsvängande (körriktning från Northvolt)
anslutning är bra och belastningsgraden 0,17 (upp till 0,5 är att betrakta som bra standard). För
högeravsvängande och vänsteravsvängande ligger det under detta i belastning. Ökar man på
trafiken från Northvolt till det dubbla, motsvarande ett dygnsflöde på 2200 fordon i vardera
riktningen (4400 i totalt trafikflöde på infarten till Northvolt) når man en belastning på 0,36 vilket
fortsatt innebär god kapacitet. Fördröjningen för utsvängande fordon (medel per fordon) går från
5 till 7 sekunder vid samma jämförelse.
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Beskrivning och analys av framtagna scenarier
Scenario 1
I scenario 1 ansluts Northvolts område med C-korsning i östra delen av exploateringsområdet
och kommunens arbete med Torsgatan färdigställs, bild 6. Svedjevägen ansluts till väg 372 med
cirkulationsplats (redan planerad för byggstart) men osäkerheter kring utformning beroende på
NBB finns och detta gäller även för scenario 2 och 3. Inga förändringar kring resmönster annat
än av Northvolt uppgivna/bedömda flöden antas gälla.

Bild 6, Scenario 1
Analys
Scenario 1 representerar ett alternativ med få justeringar på befintligt vägnät förutom redan
planerade/initierade förändringar, främst Svedjevägens anslutning till väg 372 och planerad GCbana utefter Torsgatan öster om Östra leden fram till Northvolt. Ingen större överflyttning av
trafik från väg 372 eller E4 kommer bedöms ske. Väg 372 får främst ökad personbilstrafik
västerut från Risbergsgatan och transporter österut från Torsgatan. Att ansluta Torsgatan med
C-korsning räcker kapacitetsmässigt till uppemot fyra gånger så mycket trafik som bedömt i
denna konsekvensbeskrivning. Därmed räcker korsningsutformningen till mer än trafik
genererat av Northvolts transporter och påverkar trafiken på väg 372 i liten omfattning.
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Förslaget innebär att det endast tillkommer den redan planerade/byggstartsklara
cirkulationsplatsen vid Svedjevägen. Cirkulationsplatsen påverkar exempelvis Bolidens
transporttider utefter 372 och ger ett ökat antal problempunkter för specialtransporter. Antalet
andra större korsningspunkter ökas med en. Trafiken ökar i befintliga anslutningar med väg 372
och från anslutningarna vid Svedjevägen och Östra leden mot centrala delen av Skellefteå. Det
tillkommer totalt ungefär 1500 fordon i västlig riktning mot Skellefteå C och E4an norrut. Söderut
mot Skelleftehamn ökar trafiken med 1100 fordon och lastbilsandelen stiger med 2
procentenheter till 11%. Tillkommande planskildheter för GC-trafik tvärs väg 372 ger ökade
möjligheter att uppfylla Skellefteå kommuns målsättningar att fler ska välja kollektivtrafik och
cykel i stråket och bidrar till ökad trafiksäkerhet.

Scenario 2
I scenario 2 ansluts Northvolts område med cirkulationsplats i östra delen av
exploateringsområdet och kommunens arbete med Torsgatan färdigställs. Östra leden och
Svedjevägen (redan planerad) ansluts till väg 372 med cirkulationsplatser. Då NBB väntas ligga
i direkt anslutning till väg 372 vid Östra leden och Svedjevägen kan den cirkulationsplatsen
eventuellt omöjliggöras. Viss överflyttning från väg 372 till Torsgatan kan ske.

Bild 7, Scenario 2
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Analys
För scenario 2 gäller att två till tre cirkulationsplatser tillkommer och påverkar transporter utefter
372. Cirkulationsplatserna påverkar exempelvis Bolidens transporttider utefter 372 och ger ett
ökat antal problempunkter för specialtransporter. Då östra utfarten från Norra Bergsbyn ansluts
till cirkulationsplatsen, bild 7, blir antalet större korsningspunkter oförändrat. Genom detta
scenario ges en högre tillgänglighet för Torsgatans östra anslutning i och med
cirkulationsplatsen och kan påverka biltrafikanternas vägval i större utsträckning. Mindre delar
av trafiken förväntas flyttas från väg 372 på sträckan Östra leden till N Bergsbyns södra
anslutning. Väg 372 får ytterligare en cirkulationsplats jämfört scenario 1 vilket påverkar genom
ökad restid och därmed negativt för transporter som måste nyttja denna väg.

Scenario 3
I scenario 3 ansluts Northvolts område med trafikplats i östra delen av exploateringsområdet
och kommunens arbete med Torsgatan färdigställs. I bild 8 visas en ny planfri passage där
gamla 372 (Skelleftehamnsvägen) kan korsa befintlig 372 mellan Norra Bergsbyns östra och
Ursvikens västra korsningar. Detta medger att två korsningar dras in och ansluts till den nya
trafikplatsen vilket främjar trafiksäkerhet och ökar robustheten för väg 372. Östra leden (enligt
äldre planering) och Svedjevägen (redan planerad/projekterad) ansluts till väg 372 med
cirkulationsplatser. Då NBB väntas ligga i direkt anslutning till väg 372 vid Östra leden kan den
cirkulationsplatsen eventuellt omöjliggöras. Något större förändringar kring resmönster kan
förväntas då trafikplatsen ger möjligheter för mer överflyttning till Torsgatan av främst tung trafik
och likt scenario 2 så kommer viss överflyttning från 372 ske.
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Bild 8, Scenario 3
Analys
Scenario 3 innebär att en till två cirkulationsplatser byggs på väg 372, vilket påverkar tung trafik
utefter 372. Då trafikplats byggs i östra delen av exploateringsområdet ökar möjligheterna för
mer anslutande trafik från Skelleftehamn och söderifrån på E4 till hela Hedensbyns
industriområde och eventuell fortsatt exploatering. Antalet större korsningar minskar med två i
östra delen, se bild 8 och störningen för 372 som avsvängande/anslutande trafik till östra delen
av exploateringsområdet ger minimeras. Om fler tunga transporter kan färdas utefter Torsgatan
minskar belastningen på korsningarna vid Svedjevägen och Östra leden och den senare får
större möjligheter att fungera tillfredställande med mindre justeringar av nuvarande utformning,
se scenario 4. Korsningen får planfrihet för GC som i övriga alternativ för att erhålla hög
tillgänglighet till busshållplatser och ansluta till befintligt GC-stråk utefter älven. Torsgatans
anslutning till Östra leden behöver tillåta mer tung trafik än scenario 1 och 2 vilket kan innebära
ombyggnation av denna. En planfri passage för både oskyddade och fordon över eller under
372 mellan Ursviken och Norra Bergsbyn medger högre medelhastighet förbi dessa områden
och exploateringsområdet. Möjligheten att korta restider med kollektivtrafik och skapa ett genare
gång och cykelnät utefter väg 372 ökar med åtgärden.
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Andra lösningar
Anslutning av exploateringsområdet/Hedensbyn till Solbacken (E4N), se bild 9.
Lastbilstrafik leds in till Northvolt från 372 via befintlig C-korsning belägen vid idrottsplatsen i
Norra Bergsbyn, se bild 9. Denna lösning ger inget tillskott i infrastruktur till eventuell framtida
exploatering av området norr om Northvolt.
Om industrispåret till Hedensbyn dras in kan korridoren nyttjas för att ansluta 372 i en ”halv”
trafikplats till Hedensbyn för en gen och effektiv matning till industriområdet, se bild 9.
Korsningspunkten Torsgatan/Östra leden är viktig i alla scenarion men har ingen föreslagen
utformning i scenario 1 till 3. Kommunen har initierat ombyggnation av Torsgatan men om detta
inbegriper korsningspunkten har inte framgått av inhämtat material, se bild 9.
E4 byggs i utpekad korridor och väg 372 direktansluts till ny E4 med cirkulationsplats vilket
innebär en täthet på korsning/nod på under 500 meter om Torsgatan också ska anslutas. Om
även anslutning till lokalvägnätet ska ske på södra sidan älven innebär det tre anslutningar inom
en sträcka på en knapp kilometer och kommer då påverka funktion (restid på E4 etc.) och vilken
hastighet som kan sättas för E4. I Norrbotniabanprojektet har det studerats översiktligt med
dragning av E4 med hänsyn till olika utformning av järnvägen. Höjdprofilerna som studerats kan
ge olika utfall gällande möjligheter att ansluta lokalvägnät utöver väg 372 och även ge andra
konsekvenser som påverkar trafik på ny E4.
E4 byggs i utpekad korridor och närheten till NBB gör att korsning väg 372/Östra leden dras in
vilket medför förändringar för Torsgatan och Svedjevägen gällande funktion och trafikflöden och
en större åtgärd som en eventuell trafikplats krävs vid Torsgatan/Östra leden.
E4 byggs i en östlig dragning över Granden/Gunsen och ansluts till 372 i en trafikplats och
passerar öster om pågående exploatering, se bild 9. Denna lösning ger längre andel ny väg för
E4 än motsvarande för att ansluta till östra leden. Intrång kommer också att ske i ett större
naturskyddsområde söder om älven med denna lösning. Delvis kommer denna koppling kunna
finnas om kommunen ansluter Hedensbyn med Solbacken likt ovan och rustar upp
Sundgrundsleden.
Upprustning av Sundgrundsleden för att underlätta transporter till och från E4 i söder.
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Bild 9, övriga tänkbara åtgärder kring exploateringsområdet
Kommentarer gällande Andra lösningar
Som komplement till de olika scenariona är en ny anslutning mellan Hedensbyn och E4 vid
Solbacken tänkbar då denna kan fungera avlastande för väg 372 såväl som Östra leden.
Framförallt den fjärrtrafik som genereras utefter södra delen av 372 kan då nå E4 norrut utan att
trafikera Svedjevägen och Östra ledens anslutningar till väg 372. En variant med ”halv”
trafikplats istället för industrispåret till Hedensbyn kan avlasta korsningspunkterna vid Östra
leden och Svedjevägen på väg 372 vilket kan innebära att cirkulationsplats inte behöver utföras
vid Östra leden. Eventuellt kan denna inkräkta på dagens korsningspunkt för östra leden med
tanke på ramplängder och vilken skyltad hastighet som efterfrågas så vidare utredning måste
göras i så fall. Upprustning av Sundgrundsleden är viktig både för befintliga industrier ut mot
Skelleftehamn och i Hedensbyn samt nya exploateringar som Northvolt.
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Effekter/Konsekvenser
Scenario 1
1 ny cirkulationsplats på väg 372.
Ingen korsning dras in.
Restid utefter väg 372 ökar i och med cirkulationsplats.
Östra delen (Öster om Svedjevägen) är i stort sett oförändrad förutom att östra korsningen med
Torsgatan/infart mot Northvolts område ges en större utformning med svängfält (C-korsning).
Till stor del bara den nygenererade trafiken som använder Torsgatan.
Scenario 2
2–3 nya cirkulationsplatser på väg 372.
En korsning dras in.
Restid ökar i än högre grad i och med fler cirkulationsplatser.
Viss trafiköverflyttning kan förväntas mellan väg 372 och förlängd Torsgata då cirkulationsplats
byggs vid Torsgatans östra anslutning.
Eventuell förekomst av sulfidhaltiga massor/åkermark om cirkulationsplats byggs i anslutning till
befintlig korsning vid N Bergsbyn.
Scenario 3
1–2 nya cirkulationsplatser på väg 372.
Tre korsningar dras in.
Restid minskar för trafik på väg 372 jämfört scenario 2 och likvärdigt scenario 1.
Högre trafiköverflyttning kan förväntas mellan väg 372 och förlängd Torsgata med den
förbättrade tillgängligheten som trafikplatsen innebär till Hedensbyn från öster.
Trafiköverflyttningen påverkar även korsningen Östra leden/Torsgatan med högre belastning än
i ovanstående scenarion.
Eventuell förekomst av sulfidhaltiga massor/åkermark om trafikplats byggs i anslutning till
befintlig korsning vid N Bergsbyn.
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Tabell 2, Sammanvägning, scenarion
Scenario

+

-

1

Liten påverkan på
restid för väg 372,
kostnadseffektiv
med måttlig till
stor exploatering
utöver Northvolts
etablering.

2

Stor investering i
Avlastar väg 372
förhållande till
genom att
Torsgatans bedömda
Torsgatan ges en
användning kopplad till
högre standard i
Northvolt, Restid på
östra anslutningen
väg 372 ökar.

3

Liten påverkan på
restid för väg 372,
Kan avlasta väg
372 genom att
Torsgatan ges en
mycket hög
standard i östra
anslutningen,

Mycket stor
investering i
förhållande till
Torsgatans bedömda
användning kopplad till
Northvolt, Restid på
väg 372 ökar.

Sammanvägning

Kommentar

Investering (grovt)

Positiv

För bedömd exploatering
med hänsyn till Northvolt
räcker åtgärder i scenario 1
för funktion både gällande
väg 372 och övrigt vägnät.

En korsning byggs
om i befintligt läge,
Cpl Svedjegatan
byggs enligt plan

Tveksam

För att minimera
restidsförluster på väg 372
bör cirkulationsplatser
undvikas om inte
trafikflöden, funktion och
utrymme kräver en sådan
lösning.

Ny Cpl vid Torsgatan,
Cpl Svedjegatan
byggs enligt plan, ev.
korsningsombyggna
d vid Östra leden

Tveksam

Om andra satsningar som
väg mot Solbacken, ny E4
etc. utförs kan detta
alternativ vara gångbart för
ett robustare vägnät.

En trafikplats, Cpl
Svedjegatan byggs
enligt plan, ev.
korsningsombyggna
d vid Östra leden

Slutsatser
Då Norrbotniabanan tjänar på att placeras i ett läge närmare 372 bör en lösning eftersträvas
som tillåter detta. Att hålla upp funktionen för 372 är viktigt ur perspektivet näringslivets
transporter och därför behöver antalet cirkulationsplatser hållas ned. Kan trafiksäkra och
kapacitetsmässigt gångbara lösningar utföras utan att cirkulationsplatser anläggs är det en
fördel ur det perspektivet. Alternativa färdvägar för både persontransporter och
lastbilstransporter bör eftersträvas då det ger ett robustare trafiksystem. Planskilda gång- och
cykellösningar ska genomföras oavkortat val av lösning då det premierar andra färdmedelsval
än bil. Då Northvolts etablering innebär många vägtransporter till och från hamnen och även
kommunens planer på ytterligare exploatering i området kan komma att bidra med mycket
transporter krävs en bra, för transporter tillgänglig lösning i östra delen av området. Troligt bästa
långsiktiga lösning är scenario 3 men fram till att ytterligare exploatering sker norr om Northvolt
eller anslutning av industriområdet mot Solbacken bygg kommer kapaciteten med en större
korsningslösning vid Torsgatan/väg 372 med svängfält vara tillräcklig. Övriga frågeställningar
beror på andra projekt/bestäms i andra sammanhang som exempelvis NBB eller eventuell
framtida ny E4.
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ÅVS väg 372 Skellefteå-Skelleftehamn
ÅP 2017: SEB och Arbets-Pm Sampers/Samkalk E4 förbifart Skellefteå, VN1801
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Bild 10, Generering av trafik till/från Northvolt
18 (18)
PM
2018-09-18

SJ p:\27351\12601306_trv_-_åvs_väg_372_skellefteåskelleftehamn\000\07_arbetsmaterial\pm_konsekvensbeskrivningnorthvolt\konsekvensbeskrivningnorthvolt_190918.docx

Trafikverket, 971 25 Luleå. Besöksadress: Sundsbacken 2-4.
Telefon: 0771-921 921. Texttelefon: 010-123 50 00.
www.trafikverket.se

